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mam pogodne usposobienie 

 Radni: uchylić złą uchwałę RM!

T.s. „polonia” upadnie?

uRzędnicy skazani
polowanie na Muflony

wiosenna pRzyRoda zapRasza na Majówkęszkoły oczkieM w głowie Rad osiedli! 

zabytkowe wille na głównej zostaną wybuRzone?  s.12

Ostatnia radość wakacji w ROD "Cybinka"
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W dużej części już  pięknie zrewitalizowany park przy ul. 
Browarnej w Antoninku.

Na dziedzińcu (wirydarzu) byłego klasztoru ref ormatów 
na Śródce ma zostać odtworzona historyczna studnia

Na ul. Warszawskiej/Mogileńskiej na Os. Warszawskim pękł
wodociąg o średnicy 250 mm

Na terenie pod przyszłe schronisko dla zwierząt przy ul. 
Kobylepole widać wyraźne przygotowania do rozpoczęcia 

budowy tego obiektu
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uRzędnicy skazani 

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.

T. s. „polonia” upadnie?

konteneR pucka

Ostatni za prezydentury  R. Grobelnego dyrektor Zarządu Dróg 
Miejskich J. Sz. i jego zastępca K. S. zostali niedawno  skazani przez 
sąd za niezgodne z prawem postępowanie  przy remontowaniu 
policyjnych parkingów w Poznaniu. Winą tych urzędników było 
m.in. „ukrycie” kosztów owych remontów w innych publicznych 
pracach drogowych , co wymagało fałszowania faktur, fikcyjnych 
rozliczeń z wykonawcami, skłaniania ich do fałszerstw, kłamstw 
itp. Przy okazji wszyscy dowiedzieliśmy się, że dla samorządowych 
decydentów nie jest specjalnie trudnym zadaniem „wygospodaro-
wanie” w miejskim budżecie kilkaset tysięcy złotych i przeznacze-
nie ich na cele według indywidualnego osobistego widzimisię, poza 
planem budżetowym miasta.

Wspomniani byli miejscy dygnitarze  nie zdefraudowali publicz-
nych pieniędzy dla siebie, a trafili na ławę oskarżonych i zostali 
skazani w istocie z powodu  swojej arogancji, samowoli i przekona-
nia o  bezkarności za łamanie prawa pod  ochronnym parasolem 
zwierzchników, kryjących swoich podwładnych, a zarazem  poli-
tycznych układów. I pewnie spełniły by się  rachuby dyrektorów na  
uniknięcie  odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, gdyby 
wybory nie zmiotły poprzedniej władzy w Poznaniu. Teraz pano-
wie J. Sz. i K. S. są jeszcze oskarżeni o „niegospodarność na wielką 
skalę”  przy budowie ronda Kaponiera.  

Słowo „niegospodarność”brzmi łagodnie jako zarzut, ale ozna-
cza w gruncie rzeczy grabież  naszych wspólnych pieniędzy  i po 
prostu korupcję. Niechlubny los oskarżonych byłych ważnych dy-
rektorów ZDM powinni dobrze zapamiętać wszyscy prominent-
ni poznańscy urzędnicy aktualnego rozdania, bo i ich coś takiego 
może kiedyś spotkać, jako że można przytoczyć niejeden przykład 
dziwnych, samowolnych decyzji i działań. Wszelkie plecy i para-
sole chronią jednak tylko do pewnego  czasu, chociaż niektórym 
rzeczywiście to się udaje, jak w przypadku Wydziału Ochrony Śro-
dowiska UM. Tam urzędnicy płacili miliony za niewykonane pra-
ce, a prokuratorzy juz kilka lat prowadzą śledztwo” i jego końca 
nie widac. Ponadto byłoby bardzo dobrze, gdyby prezydent Pozna-
nia nie utrzymywał parasola ochronnego nad miejskimi urzędni-
kami  tylko dlatego, że należą do sfery „swoich ludzi”. Taki jasny 
sygnałwszystkim wyszedł by na dobre.              Marcin dymczyk

Prezes miejskiej spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lo-
kalowych za prezydentury Ryszarda Grobelnego jarosław 
Pucek zapisał się kompromitującym  pomysłem ustawienia 
wielkim kosztem 10 socjalnych kontenerów mieszkalnych 
przy ul. Średzkiej. 

Swego czasu policzono, że zrealizowanie tej niedorzecznej 
inwestycji kosztowało budżet miasta grubo ponad milion zł i 
zakończyło się całkowitym fiaskiem, chociaż twórca nie tylko ni-
gdy tego nie przyznał, ale  wręcz chełpił się „kontenerami” jako 
rzekomo zazdroszczonym przez inne miasta sukcesem Pozna-
nia. Dowód nieracjonalnego działania nie przeszkodził J. Puc-
kowi kandydować na prezydenta Poznania podczas ostatnich 
wyborów. Teraz mierzy również wysoko kandydując na senato-
ra w najbliższych wyborach parlamentarnych. Tymczasem przy 
ul. Średzkiej jeszcze ciągle stoi jeden niechciany przez niko-
go kontener (fot z prawej). Pięć innych przeniesiono stąd na 
teren modernizowanego stadionu TS „Polonia” przy ul Har-
cerskiej na Głównej, gdzie posłużą za szatnie dla piłkarzy. A 
ten jeden niech nadal zostanie na miejscu jako namacalny fakt 
dokonań osoby pretendującej do senatorskiego zaszczytu. 

Podano niedawno publicznie, że z powodu zadłużenia klu-
bowi TS „Polonia” z Głównej grozi nawet likwidacja. Groźba 
zagłady zawisła nad jednym z najstarszych, zasłużonym  po-
znańskim sportowym klubem, który 100-lecie istnienia ma 
obchodzić w 2021 roku. Te ponure chmury nad Polonią zostały 
wywołane jej długiem  wobec miasta i innych wierzycieli w łącz-
nej wysokości...  150 tys. zł, a więc tyle, ile czasem  zarabia na 
miesiąc tylko jeden zagraniczny piłkarz Lecha Poznań. Trzeba 
podziwiać, że klub tak wiele zdziałał nie tylko w lokalnym środo-
wisku dysponując tak skromnymi środkami finansowymi. Polo-
nia nie ma głośnych sukcesów na wyczynowym polu piłkarskim, 
chociaż piłka kobieca tego klubu zdołała dotrzeć bardzo wysoko. 
Jak jednak przeliczyć na pieniądze fakt, że kilkudziesięciu bar-
dzo młodych piłkarzy z tej okolicy zdobyło w „Polonii” pierw-
sze szlify. Czy ktoś wie, co dalej będzie z tą młodzieżą, gdy klub 
przestanie istnieć?

Realizowana przez miasto (POSiR) z wielkim rozmachem in-
westycja modernizacyjna stadionu i innych obiektów ‘Polonii 
może przynieść gruntowne zmiany w zarządzaniu unowocze-
śnionym radykalnie stadionu. Miejmy nadzieje, że nie spełnią 
się obawy niektórych działaczy „Polonii, że jej rola zostanie ze-
pchnieta na margines. 

Powstaje boisko z żywą trawą i nowoczesnym nawodnieniem. 
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oddajcie tęczę!

osiedlowa solidaRność

A już myślałam, że żadnej wojny nie będę 
przeżywać... Szczęśliwie ominęła mnie II woj-
na światowa, bo nie było mnie na świecie. Na-
wet mój ojciec nie wiedział jeszcze, że pozna 
moją mamę,  a tym bardziej, że będzie miał 
dziecko jakiekolwiek, póki co tłukł się po la-
sach jako nastolatek w AK. Oczywiście, jak z 
powyższych wyliczeń wynika, I wojnę świato-
wą znam też tylko z podręczników historii...

Niestety, a jednak przeżywam wojnę na słowa i niewybredne 
czyny, a wszystko to (tak, wszystko!)  wręcz skandaliczne, oburza-
jące i niesmaczne. A tak niewinnie się zaczęło. Bo najpierw przy-
właszczono sobie... tęczę. Co prawda, polskie LGTB nie było w tym 
czynie pierwsze, bo już w 1978 r. niejaki Gilbert Bakier wymyślił 
tęczę jako symbol ,,kochających inaczej”...

Można by z głupia frant zapytać co ma tęcza do ,,kochających 
inaczej”, co ma tęcza do medialnego szumu i całego tego cyrku.  
Otóż,  tęcza zupełnie jest niewinna. To zjawisko świetlne (fakt, 
niezwykłe w swej urodzie, baśniowe wręcz, ,,bardzo jest piękna w 
jasności swojej” pisze Eklezjastyk) w postaci łuku wielobarwnego 

(czerwień, pomarańcz, żółć, zieleń, niebieski, granat, fiolet a każdy 
kolor ma swoją symbolikę), ukazujące się na tle zasłony z kropel 
wody, oświetlonych promieniami słońca, powstające wskutek zała-
mania, rozszczepienia i wewnętrznego odbicia tych promieni, pa-
dających na krople deszczu. Ponoć powstała wieczorem w szóstym 
dniu Stworzenia. W wielu kulturach  stanowi bardzo pozytywny 
symbol, przede wszystkim jako znak przymierza Boga z ludźmi, 
została dana Noemu i jego synom po potopie. Współcześnie pew-
nie została zapamiętana jako wręcz mistyczny, niewiarygodny  
znak z nieba dany, gdy zakwitła na nieboskłonie, za plecami pa-
pieża Benedykta XVI, gdy ten składał hołd pomordowanym w obo-
zie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau (28 maja 2006 r.).

Każdy prawie dzień (a ja piszę jeszcze w sierpniu) przynosi istną 
paradę(!) pod znakiem tęczy. Tej, ściągniętej na ziemię... I jakoś, 
wydaje mi się, rzadko teraz występuje na niebie (to pewnie przez 
ten smog, brak opadów itp.) Kiedyś, zwłaszcza latem, gdy po cie-
płym deszczu, słońce zaraz przygrzało, zakwitała na niebie. -O, 
tęcza – wołały radośnie dzieciaki (ja też), licząc kolory (bo nie za-
wsze wszystkie były widoczne). Czy teraz, widząc ją na niebie wo-
łać będą : -O, LGTB!, tego nie wiem, ale dzieciaki są tak pewnie 
tym wszystkim skołowane, że – kto wie.

Pójdę więc, niechby nawet w jednoosobowej demonstracji z 
transparentem:   Oddajcie tęczę! Niech wróci na swoje miejsce, 
przynosząc autentyczną radość jej oglądania.  Ewa Kłodzińska

Pzostajemy bezsilni wobec groźnej dia-
gnozy lekarskiej  bliskich nam osób. Bez-
silność potrafi przerodzić się w rozpacz,                                                                                                                                  
gdy choroba dotyka dzieci. Rodzina usiłu-
je zdobyć środki na leczenie, lecz czy musi 
pozostać osamotniona?

Sąsiedzi czy znajomi często organizu-
ją zbiórki tworząc różne imprezy bądź wy-
darzenia’, z których dochód w części pochłaniają różnego typu 
koszty. Fundacje, które ogłaszają się w internecie też pobierają 
procent (3-10) od kwoty zebranych środków. O firmach farma-
ceutycznych nie wspomnę One za swe eksperymentalne często 
,,odżywki” żądają niebotycznych kwot.

Pragnę zatem poprosić Was drodzy Mieszkań-
cy o wsparcie kwesty publicznej (nr zezwolenia 
2019/3014/OR) dla  dwóch chłopców: Norberta dą-
browskiego, chorującego na naczyniakowatość lim-

fatyczną i hiperinsulinizm oraz Bartosza judzina  
chorego na białaczkę limfoblastyczną common-IR-
izotopową szpikową,wznowa późna.Obecnie pod-
dawany jest kolejnym cyklom leczenia intensywną 
chemioterapią

*******************************************************
Wpłat można dokonywać na konto :
mBank Poznań 2211402004000038027187815
z dopiskiem ,,wybieram życie” 
Można też pozostawić datek w skarbonkach:
Sklep ,,Halin” Kobylepole ul. Adp.Walentego dymka 
Sklep ,,Natka” Antoninek ul.Światopełka 5
Restauracja ,,Graczyk” Antoninek Ul. Światopełka 11
Jeśli ktoś miałby możliwość i chęć ustawienia u siebie skarbon-

ki kwestarskiej to piszcie:przystanek.folwarczna @wp.pl  lub pro-
szę o tel. nr 608471168. 

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o 
drugiego człowieka” Ks. Mieczysław Maliński). 

Pozdrawiam                                              Krzysztof Bartosiak 

Skarbonka w sklepie "Natka", ul. Światopełka 5. Skarbonka w sklepie "Halin", ul. abpW. Dymka.

Pomóżmy chorym chłopcom
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Pomost nad bagnistym terenem. 

należy uchylić uchwałę
JMPZP "W rejonie ulicy Dobromiły"

poznawcze szlaki RekReacyjno-tuRystyczne leśnictwa antoninek

Musimy pamiętać, doceniać i przypomi-
nać zasługi naszych licznych wspaniałych 
sprzymierzeńców w ratowaniu pięknej i cen-
nej doliny Szklarki przed niszcząca zabudo-
wą mieszkaniową, do której bez skrupułów 
nieustannie  dążą deweloperzy wspomagani 
przez pewnych urzędników. W czerwcu br. 
obradowała komisja Polityki Przestrzennej 
i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, pod przewodnictwem 
pana radnego Łukasza Mikuły. On też zaproponował, aby od-
stąpić od dalszych prac nad sporządzaniem miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy dobromi-
ły”. Inni radni zgodzili się i z tym, aby wystąpić do prezydenta 
Poznania z wnioskiem o poparcie takiego stanowiska. 

Dnia 29 sierpnia br. znów obradowała wspomniana komisja 
RM pod przewodnictwem radnego Ł. Mikuły. W programie było 
przyjęcie super ważnego projektu uchwały uchylającej uchwałę 
RM o przystąpieniu do opracowania MPZP w rejonie ulicy Do-
bromiły. Zostaliśmy o tym uprzedzeni i w obradach uczestniczy-
ło 5 osób z grona najaktywniejszych obrońców doliny Szklarki 
przed niszcząca zabudową. Radni - członkowie komisji poparli 
w głosowaniu projekt tak bardzo istotnej uchwały, która dopro-
wadzi  do ostatecznego odstąpienie od wszelkich planów, które 
by prowadziły do zabudowania  doliny Szklarki.

Teraz będziemy czekać na sesję Rady Miasta i uchylenie wspo-
mnianej uchwały jak proponuje komisja pod przewodnictwem 
pana Ł. Mikuły. Kiedy dojdzie do tej doniosłej i jedynie słusznej 
decyzji, gdy podpisze ją również prezydent Poznania, wtedy do-
piero odetchniemy z ulgą i zaczniemy działać dla rewitalizacji 
zdewastowanej części doliny Szklarkii nadania jej statusu użytku 
ekologicznego.  Henryk Rozwadowski.     

Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 20.12.2016 r. zabezpie-
czono środki na realizację wieloletniej inwestycji pn."Poznawcze 
szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek" na terenie 
Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Zakład Lasów Poznań-
skich poinformował, że w roku 2017 wykonano pierwszy etap 
zadania polegający na  oznakowaniu tras edukacyjnych, umiesz-
czeniu tablic informacyjnych i elementów małej architektury. W 
bieżącym roku Poznańskie Inwestycje Miejskie będące inwesto-
rem zastępczym realizują etap II, w skład którego wchodzi ścież-
ka w koronach drzew w dolinie Szklarki, ścieżka przez teren 
bagienny w okolicy Stawu Olszak oraz pływający pomost na Sta-
wie Browarnym.

Zakład Lasów Poznańskich zapewnia, że inwestycja nie spo-
woduje pogorszenia komfortu życia mieszkańców, a wręcz prze-
ciwnie - spowoduje zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej, co 
zgodne jest z celami strategicznymi  gospodarowania lasami ko-
munalnymi miasta Poznania 

 Ponadto inwestycja przyczyni się do ochrony istniejących 
drzewostanów przed antropopresją poprzez kanalizację ruchu 
pieszo-rowerowego oraz utrzymanie prawidłowego poziomu 
chłonności rekreacyjnej poprzez rozproszenie w terenie po-
szczególnych elementówzagospodarowania rekreacyjnego. 

                                                                        Łukasz Polakowski
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za-marzenie samo
r ządowca

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

odpust z daRaMi zieMi
15 sierpnia w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kobylepo-

lu odbył się tradycyjny odpust, poprzedzony – w wigilię świę-
ta – Sakramentem Namaszczenia Chorych.Uroczystą mszę św. 
odprawił ks. prałat Eugeniusz Antkowiak z parafii pw. Mat-
ki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej. Po sumie odbyła się 
procesja wokół kościoła. 

Te wszystkie części mszy św. odpustowej są niezmienne, zmie-
nia się jedynie dekoracja warzywno-owocowo-kwiatowa! W gu-
stownych koszach pyszniły się a to ogórki, a to śliwki, pomidory 
czy cukinie, oczy  przyciągała dorodna dynia, w wazonach – moc 
kwiatów zdominowanych przez słoneczniki. A wszystko z dzia-
łek i ogrodów parafian... 

Każdy bukiet przyniesiony przez parafian został poświęcony. 
Wszak to – w tradycji ludowej od wieków, nim 1 listopada 1950 
r. papież Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Matki Boskiej 
– święto Matki Boskiej Zielnej, zwanej też niekiedy Dożynkową. 

Mija właśnie 30 lat od chwili gdy Sejm przywrócił to święto 
jako dzień ustawowo wolny od pracy...                                 (E.K.)
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Teatr Scena na Piętrze
41. sezon czas zacząć!

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego
tRyptyk Ma 500 lat!
Parafianie świątyni na Komandorii pewnie już stęsknili się za 

tryptykiem w prezbiterium. Ono już spełnia swoją rolę, ale na oł-
tarz z tryptykiem trzeba jeszcze poczekać (we wrześniu sytuacja 
może się już zmienić). Ciekawostką może być fakt, że ten jedyny 
w swoim rodzaju ołtarz w Poznaniu nigdy – podczas trwającego 
remontu – nie opuścił kościoła! A to dlatego, aby nie zmienił kli-
matu, parametrów powietrza, wilgotności itp. charakterystycz-
nych dla tej świątyni. Tyle tylko, że wędrował to tu, to tam, po 
różnych miejscach kościoła, szczelnie zakryty, chroniony przed 
remontowym kurzem. 

Przypomnijmy, że tryptyk liczy sobie ok. 500 lat, powstał z fun-
dacji   komandora Stanisława Dłuskiego, który wielce zasłużył 
się dla kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego (co jest tematem sa-
mym w sobie). Środkowa kwatera tryptyku to ,,Santa Conversa-
zione” (tak też nazywa się cały tryptyk) czyli ,,święta rozmowa” z 
udziałem Marii z Dzieciątkiem, której towarzyszą św. Jan Chrzci-

ciel (,,nasz” Jerozolimski) i św. Stanisław Biskup. A wszystko to 
wraz z wieloma innymi elementami jak np. dwa aniołki trzy-
mające nad Matką Boską koronę – na złotym tle. W bocznych 
częściach tryptyku nieznany twórca (poznański – wielkopolski) 
umieścił po dwie sceny: ścięcie św. Jana oraz św. Jana Ewangelistę 
podczas pisania Apokalipsy (to na prawym skrzydle) oraz dwie 
sceny, można rzec, nieco fantastyczne a dotyczące św. Stanisła-
wa: oto sąd, na którym świadkiem prawdomówności świętego 
biskupa jest sam św. Piotr, oto w świętego biskupa odprawiające-
go mszę św. uderza mieczem król Bolesław...

Prawdopodobnie tryptyk był odnawiany (ale i przemalowywa-
ny)  kilkakrotnie, może już w poł. XVIII w., potem za kolejnych 
proboszczów, dwukrotnie po II wojnie światowej. Ostatni raz 
zniknął ze świętojańskiego kościoła w 1990 r. (za sprawą ks. pro-
boszcza Kazimierza Królaka): przez cztery lata był generalnie re-
staurowany i konserwowany w pracowni Ewy Marxen-Wolskiej 
i Jerzego Wolskiego aż odzyskał swój niepowtarzalny koloryt i 
blask, którego wcześniej parafianie nie znali! Podczas bieżącego 
remontu kościoła jest j na płycie z piaskowca, położonej na men-
sie.                             Ewa Kłodzińska Foto.: Waldemar Malicki 

Demontaż tryptyku ponad rok temu Odrestaurowany tryptyk jeszcze nie na swoim miejscu

30 września komedią autorstwa Marzanny Graff ,,Trudno 
uwierzyć”, w duecie z Aleksandrem Mikołajczakiem, Scena na 
Piętrze rozpocznie swój 41. sezon teatralny. Komediowym zma-
ganiom aktorów towarzyszyć będą piosenki w wykonaniu Danu-
ty Błażejczyk (muz. Seweryn Krajewski, sł. Jerzy A. Masłowski), 
całość reżyseruje Karol Stępkowski. 

-Jednak już 16 września w ramach naszych wielkopolskich 
działań, w Środzie Wlkp. wystąpi ze spektaklem ,,Jest jak jest”  
Agnieszka Różańska – dopowiada dyrektor Sceny Romuald 
Grząślewicz. - Została zaproszona przez Średzkie Towarzystwo 
Amazonek. 14 października proponujemy ,,Śmieszne piosenki” 
w wykonaniu Katarzyny Żak, którą tak polubiliśmy za rolę Sule-
jukowej w serialu ,,Ranczo”, gdzie pokazała swoje wszechstronne 
umiejętności aktorskie. A w zapowiadanym spektaklu zobaczy-
my Katarzynę Żak w różnych wcieleniach kobiety. Będziecie się 
Państwo świetnie bawić! 3 listopada zmiana nastroju – wspo-
mnienie Romana Wilhelmiego przy popiersiu Artysty. Będzie 
też finał XII Dni Romana Wilhelmiego. Dopowiem jeszcze, że 
we wrześniu i październiku odbywać się będzie Konkurs Młodej 
Sztuki im. Romana Wilhelmiego, adresowany do poznańskich 
szkół artystycznych, prowadzących wydziały aktorskie. Realiza-

torzy zwycięskiego spektaklu  otrzymają liczne nagrody, wśród 
nich będzie występ na deskach Sceny na Piętrze...

 Dyrektor R. Grząślewicz zaprasza w listopadzie ponow-
nie na 18-tego. Na afiszu: komedia... lotnicza, czyli dwie stewar-
desy, jeden hotel i szalona noc czyli ,,Wniebowzięte” z Moniką 
Nowogrodzką i Gabrielą Całun, w reżyserii Alberta Osika. Re-
cenzenci, którzy już obejrzeli ten spektakl piszą, że będzie trzeba 
mocno zapiąć pasy... Ciąg dalszy zapowiedzi – w kolejnym nu-
merze MY. (E.K.)
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dawna stolica 
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”.

bRowaR kobylepole  

Bangkok zachwyca swoją egzotyką, ale nie zapominajmy, że 
jest to zarazem jedna z największych światowych metropolii 
z tempem życia niewiele wolniejszym, niż  w Nowym jorku 
czy Londynie. Może być nieco męczące, warto więc wyskoczyć 
gdzieś na weekend. Na przykład do Ayutthayi.

To niezwykle urokliwe miasto położone ok. 80 kilometrów na 
północ od Bangkoku. Najłatwiej i najszybciej dostaniemy się tam 
pociągiem. Bilet kupimy za 20 bahtów, czyli za niewiele ponad 
dwa złote. Nie ma się czego bać – tajskie pociągi nie są ani brud-
ne, ani śmierdzące. Nie odbiegają zbytnio poziomem od nasze-
go PKP. Po godzinnej jeździe wysiądziecie na niewielkiej stacji i 
gwarantuję , że zakochacie się w tym mieście.

Od 1350 do 1767 roku Ayutthaya była stolicą Królestwa Syja-
mu i… największym wówczas  miastem świata, w którym miesz-
kało ponad milion ludzi! Okres największego rozkwitu przypada 
na wiek XVI, kiedy Królestwo było jednym z najbogatszych i naj-
potężniejszych państw w Azji, a jego stolicę nazywano „Złotym 
Miastem”. Ayutthaya bogaciła się przede wszystkim na handlu. 
Jej strategiczne położenie między Chinami, a Indiami powo-
dowało, że Ajutajczycy dorabiali się ogromnych fortun na po-
średnictwie handlowym między tymi dwoma imperiami. Spore 
dochody przynosił także eksport skór zwierzęcych, ryżu i kości 
słoniowej. Do Złotego Miasta przyjeżdżali kupcy z całej Azji, a 
także z Bliskiego Wschodu i z Europy.

Aby się dostać z jednej świątyni do drugiej lub z jednego pałacu 
do drugiego (a raczej ich ruin…) musimy wynająć skuter bądź 
skorzystać z usług jednego z właścicieli tuk-tuków – zmotory-
zowanych riksz, którzy gromadzą się tłumnie przy stacji kole-
jowej nagabując potencjalnych klientów. Całodniowa wycieczka 
po dawnej stolicy Syjamu będzie Was kosztowała około 80 zło-
tych. Ale zapewniam, że warto!

Ruiny świątyń i pałaców, które dotrwały do czasów dzisiejszych 
dają wyobrażenie o dawnej potędze królestwa. Po prostu zapie-
rają dech w piersiach. Patrząc na nie można sobie wyobrazić jak 
potężne było to państwo w przeszłości. Ale każde imperium ma 
swój koniec. Po zdobyciu Ayutthayi w 1767 roku Birmańczycy 
przez długi czas plądrowali miasto. Kiedy odeszli w jego ruinach 
zagościli wszelkiej maści szabrownicy, którzy zrabowali to, czym 
najeźdźcy pogardzili. 

Jednym z najbardziej znanych symboli Ayutthayi jest głowa 
Buddy opleciona korzeniami drzewa Bodhi – świętego drzewa 
buddystów, którzy wierzą, że pod drzewem tego gatunku Budda 
doznał oświecenia. Można ją podziwiać w ruinach świątyni Wat 
Phra Mahathat. Po splądrowaniu miasta przez Birmańczyków 
i szabrowników głowa jednego z posągów Buddy z tej świątyni 
gdzieś się zawieruszyła. Po latach oplotło ją korzeniami święte 
drzewo buddystów. 

Kiedyś już  wspominałem, że pierwszym Polakiem, który dotarł 
do Królestwa Syjamu był jezuita ze Lwowa Michał Piotr Boym. 
Podczas podróży do Chin dotarł do Ayutthayi w 1658 roku.

Przez ponad czterysta lat miasto potężniało z roku na rok. Po-
wstawały wspaniałe świątynie, pałace i systemy irygacyjne. Aż do 
roku 1767, kiedy to po dwuletnim oblężeniu Ayutthayę zdobyli 
Birmańczycy. Wymordowali mieszkańców i splądrowali miasto, 
które już nigdy nie powróciło do dawnej świetności.

Obecnie Ayutthayę zamieszkuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi – 
niewielki ułamek w stosunku do populacji, która zamieszkiwa-
ła ją w czasach świetności. Zwiedzać ją na piechotę jest bardzo 
trudno – mimo niewielkiej populacji miasto jest bardzo rozle-
głe. W końcu kiedyś była to największa metropolia na świecie! 

Chodząc lub jeżdżąc ulicami Ayutthayi na pewno spotkacie 
słonie. W Bangkoku nie ma praktycznie szans, by zobaczyć takie-
go olbrzyma na ulicy, ale w Ayutthayi jest to widok powszechny. 
Turyści mogą zwiedzać pradawne zabytki z grzbietu zwierzęcia 
będącego symbolem Tajlandii. W ostatnim czasie organizacje 
ekologiczne narobiły wiele hałasu w związku z rzekomym tor-
turowaniem słoni w Tajlandii i zmuszaniem ich do niewolniczej 
pracy. 

Moje osobiste obserwacje tego nie potwierdzają. W Ayutthayi 
jest centralna „zajezdnia” słoni, w której spędzają one wolny czas 
karmione przez turystów różnymi smakołykami. Zaś przewoże-
nie turystów na grzbiecie nie jest dla nich żadną torturą. Ciężar 
siedziska oraz dwojga turystów to dla słonia takie samo obciąże-
nie jak dla człowieka kilkukilogramowy plecak. 

                                                                                 Mateusz Biskup
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Zebranie osiedlowego samorządu dnia 12 
sierpnia br. zaowocowało licznymi uchwałami 

istotnymi dla Głównej i jej mieszkańców

*Uchwalono plan wydatków na 2010 rok.Wydatki te mają 
wynieść w sumie 696 tys. zł, a przedstawimy je po ich zatwier-
dzeniu zgodnie z procedurą 

*Z ogólnej kwoty 53 280 zł środków celowych na remont pla-
cówek oświatowych w 2020 r., przeznaczono 30 000 zł na re-
mont placu zabaw SP nr 45 oraz 23 280 zł na remont ogrodzenia 
i naprawę instalacji wewnętrznych Przedszkola nr 78. )

*Miejskie środki celowe na zadania remontowe ulic w wyso-
kości 66 844 zł w 2020 r.  postanowiono przeznaczyć na remont 
chodnika ul. Nadolnik (odc. Średnia – Mariacka) oraz na remont 
nawierzchni ul. Średniej.

*Z powodu przejęcia obiektów „Polonii” przez POSiR, zre-
zygnowano z modernizacji sprzętu sportowego na boisku 
„Polonii” za kwotę 52 993 zł i przeznaczono te  środki dla Szkoły 
Podstawowej nr 45 na daptację pomieszczenia gospodarczego – 
garażu na świetlicę środowiskową”.

*Wystąpiono o zabezpieczenie w projekcie budżetu Miasta 
na 2020 r. środków na „Wymianę parkietu hali sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 45 z powodu znacznego stopnia zużycia. 
*Ponieważ Rada przeznaczyła w projekcie planu wydatków na 

2020 r. ok. 200 000 zł na inne potrzeby szkoły oraz znaczne środ-
ki dla Zarządu Zieleni Miejskiej z przeznaczeniem  modernizację 
i utrzymanie parku im. Ks. T. Kirschke. Wymiana parkietu hali 
przekracza możliwości finansowe Osiedla i zasadnym jest, aby 
Pan Prezydent zabezpieczył odpowiednie środki w projekcie bu-
dżetu Miasta na 2020 r.

*Wystąpiono do Zarządu dróg Miejskich i Miejskiego Inży-
niera Ruchu o wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżo-
waniu ulic Smolnej i Średniej.

*Wystąpiono do Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inży-
niera Ruchu o analizę funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Harcerska i Główna w zakresie prawidłowości 
emitowania sygnałów dźwiękowych dla osób niewidomych lub 
niedowidzących.

*Skierowano wniosek do Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego 
Inżyniera Ruchu  o możliwość wydzielenia ścieżki rowerowej na 
chodniku wzdłuż ulicy Głównej. 

*Wyrazono zgodę na zmianę przeznaczenia środków wol-
nych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym 
Szkoły Podstawowej nr 45 na 2019 rok, w wysokości 10 000 zł, 
z zadania „Wymiana i naprawa parkietu hali sportowej”, na zada-
nie „Wykonanie prac elektrycznych w pracowni komputerowej”.                 
Skrót redakcyjny opublikowanych uchwał                        (Md)

uchwały Rady osiedla główna

 Rada Osiedla uskierowała wwniosek do Zarządu dróg 
Miejskich i Straży Miejskiej o zobowiązanie inwestorów do 
sprzątania i odtworzenia zniszczonej infrastruktury w pasach 
drogowych.

W związku z intensywną rozbudową Osiedla Główna o 
nowe budynki mieszkalne, Rada obserwuje coraz większą de-
gradację, zniszczenia i zabrudzenie lokalnej infrastruktury 
drogowej, powodowane przez ciężki sprzęt poruszający się na 
i z budowy. Warto zwrócić uwagę, że wiele z chodników i dróg 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zostało 
zmodernizowanych ze środków naliczonych dla Osiedla.

Obecnie inwestycje prowadzone są m.in. przy ul. Smolnej, 
Mariackiej oraz Nadolnik. Ponadto na budowie przy kamieni-
cy Smolna nr 11 od kilku miesięcy nie są wykonywane żadne 
prace, a chodnik został na tym fragmencie  zniszczony.

zatRzyMać niszczenie i napRawić szkody na ulicach! 

Rosnący rozmiar prac przy ul. Nadolnik Niedawno rozpoczęta budowa przy ul. Suchej

Jeszcze potrwa  inwestycja  przy ul. Smolnej i Mariackiej
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Z kolegami klerykami w czasach seminaryjnych.

Proboszcz parafii pw. Najświętszej 
Marii Panny Niepokalanie Poczętej 
ksiądz Zbigniew Szlachetka zechciał 
- na naszą prośbę - powiedzieć nam 
nieco o sobie i najbliższych zamierze-
niach. Udostępnił również  osobiste fo-
tografie, w tym kilka dokumentujących 
bardzo szczególne wydarzenia z życio-
rysu kapłana. dziękujemy z pełnym przekonaniem, że zarów-
no wypowiedzi  jak i zdjęcia z wielką przyjemnością poznają 
wszyscy nasi Czytelnicy. 

Z LAT SZKOLNYCH
Pochodzę z Bojanowa na Ziemi Leszczyńskiej. Lubiłem się 

uczyć, byłem w klasowej czołówce. Już w piątej klasie podsta-
wówki nauczycielka rozkochała mnie w historii. I to była moja 
pierwsza pasja. Tych pasji było więcej: na przykład wędrówki tu-
rystyczne. Jedna  nauczycielka zainteresowała mnie filatelistyką, 
która jest moim hobby do dziś, choć zaniedbanym z racji waż-
niejszych obowiązków. Byłem też harcerzem i ministrantem. Po-
dobno trzymały się mnie żarty i dowcipy. W ogóle mam pogodne 
usposobienie. Nawet ks. abp Stroba w dniu moich święceń żarto-
bliwie „wytknął” mi  że za dużo się śmieję...

Na koniec szkoły podstawowej wiedziałem, że zostanę albo 
nauczycielem historii, albo zawodowym żołnierzem – co wyni-
kało z mojego kultu dla historii Polski. I można powiedzieć, że, 
owszem,  założyłem mundur, tylko inny niż początkowo zamie-
rzałem. Moje powołanie to połączenie różnych   pasji – jestem 
żołnierzem w służbie Boga i ludzi , a mój mundur to sutanna. 
Zadecydowały też piękne wzorce księży, z którymi spotkałem się 
w mojej rodzinnej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Boja-
nowie. Oni zawsze mieli czas na rozmowy o życiu, o wzajemnych 
relacjach między ludźmi. 

NA dUSZPASTERSKIEj dROdZE
Najpierw przez dwa lata byłem wikariuszem w parafii Matki 

Bożej Miłosierdzia na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Po-
tem trafiłem na sześć lat na os. Czecha do parafii pw. św. Marka. 
Proboszczem był tam ks. Marian Klimek. Będzie on teraz księ-
dzem rezydentem tu, na Głównej: jest wskutek choroby niepeł-
nosprawny ruchowo.

Od 2003 roku przez pięć lat byłem wikariuszem w parafii pw. 
św. Jerzego na Grunwaldzie, stamtąd powędrowałem do Obor-
nik. 1 lipca 2012 r. zostałem proboszczem w Objezierzu, w pa-
rafii pw. św. Bartłomieja. Obejmowała ona 10 wiosek! I szerokie 
spectrum ludzkich spraw, różnych zachowań i potrzeb. Tak so-
bie myślę, że wikariusze mają... łatwiej, bo zajmują się pewnymi 
określonymi sprawami ,,od – do”. Proboszcz musi ogarnąć ca-
łość. 

A teraz, jestem proboszczem tutaj,  na Głównej. Na Mszach św. 
widzę młodych ludzi i to jest bardzo budujące. Śmieję się, że zo-
stałem też... kamienicznikiem. Jedna z kamienic jest własnością 
parafii i jako proboszcz muszę być też jej zarządcą.

REWOLUCjI NIE BĘdZIE
W parafii na Głównej chcę tworzyć nową, dobrą kartę jej hi-

storii. jednak nie będzie rewolucji, a kontynuacja pięknych 
dzieł mojego poprzednika ks. kanonika jana Bartkowiaka. 
Ufam, że z Bożą i ludzką pomocą pojawią się nowe działania. 
Wezwanie parafii i bliskość nawiedzenia obrazu MB Częstochow-
skiej sprawiają, że nasza parafia ma swój mocny rys maryjny. Jest 
i będzie nabożeństwo w I. sobotę miesiąca. Jest i będzie wprowa-
dzone w tym roku nabożeństwo maryjne – zawsze 8. dnia mie-
siąca, nawiązując do daty odpustu parafialnego – 8 grudnia. Jest 
i będzie środowy wieczorny różaniec.

Chcę rozmawiać z parafianami i z nimi działać. Muszę po-
zyskać wolontariuszy dla Caritas, bo jednak trochę ubóstwa na 
Głównej jeszcze jest. Ci potrzebujący wsparcia sami do MOPR-u 
nie dotrą, więc planujemy ich zawieźć tam moim samochodem – 
takie ,,drużyny”: przedstawiciel Caritasu i trzech parafian ,,w po-
trzebie”, aby załatwiać formalności.

Po wakacjach zaczną się działania z członkami Akcji Katolic-
kiej, Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Gdy ten numer MY 
dotrze do czytelników, będziemy już po autokarowej pielgrzym-
ce do Sanktuarium MB Pocieszycielki w Górce Duchowej i pie-
szej do Dąbrówki Kościelnej. Trzeba pomyśleć o remontach, o 
renowacji kościoła. No, i o pozyskaniu funduszy.  

                                                       Notowałała:  Ewa Kłodzińska

mam pogodne usposobienie

W 1989 roku podjąłem studia w Seminarium Duchownym, w 
1995 roku zostałem wyświęcony na księdza przez ks. abp. Jerze-
go Strobę.

Z rodzicami w dniu prymicji.

Na Mszy św. z papieżem Benedyktem w Krakowie. Z mamą nad Zalewem Solińskim.
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zagadka pRzedwojennej willi pRzy ul. główna 5

szkoła podstawowa z oddziałaMi giMnazjalnyMi nR 45 iM. oRp „poznań” pRzy ul. haRceRskiej 3
Podczas minionych wakacji letnich na boisku wielofunkcyj-

nym przy SP 45 można było skorzystać z wielu aktywności spor-
towych. Pod bacznym okiem instruktorów, młodzież mogła 
zagrać w piłkę nożną i koszykówkę, a przy odpowiedniej pogo-

dzie  chętni prezentowali swoje możliwości w badmintona czy 
ringo. Najmłodsi bawili się w swoje ulubione bierki. Nie było 
mowy o niepotrzebnej rywalizacji. Najważniejsza była dobra, 
wspólna zabawa. Pogoda dopisywała, a każdy dzień przynosił 
wiele radości i integracji. Zajęcia kończyły się zawsze w koleżeń-
skiej atmosferze na rozmowie i na podsumowaniu dnia.

obRazki z wakacji

 Pod koniec sierpnia br. tak napisaliśmy do Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu Pani joanny Bielaw-
skiej -Pałczyńskiej: Czytelnik przekazał nam informację, że 
zostanie wyburzona przedwojenna willa przy ul. Głównej 5. 
Uprzejmie proszę o możliwie rychłą odpowiedź, czy budy-
nek ten jest objęty jakąś formą ochrony konserwatorskiej i czy 
MKZ opiniował wniosek o jego wyburzenie? Z poważaniem 
Marcin dymczyk, redakcja "Czasopismo Mieszkańców MY"  

już po  kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedź na-
stępującą: W imieniu Pani Konserwator uprzejmie 
informuję, że willa przy ul.  Głownej 5  w    Poznaniu zo-
stała ujęta w wykazie do gminnej ewidencji zabytków. 
Do MKZ   nie wpłynął żaden wniosek o jego wyburzenie. 
Przedmiotowa nieruchomość wraz z sąsiednią zabudową 
tworzy zespół historycznych budynków wolnostojących. Ze-
spół ten obejmuje fragmenty założenia dawnej wsi Główna 
w jej części peryferyjnej. Zabudowa na tym obszarze charak-
teryzuje się zwartą bryłą, dwu lub trzy kondygnacyjną o pro- stym dachu kopertowym. Przedmiotowy obiekt oraz budynki 

sąsiednie utrzymane są w konwencji zabudowy o zamkniętej 
formie sześcianu z zaznaczonym cokołem oraz dachem pod-
kreślonym gzymsem. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z 
kominów posiadający ceglany detal oraz zachowane okno na 
wschodniej połaci dachu. Jednocześnie należy zauważyć, iż we 
wnętrzu obiektu zachowała się ciekawa, historyczna, drew-
niana klatka schodowa oraz elementy stolarki drzwiowej. 
Natalia Milewska stanowisko ds. Parku Kul-
turowego w Poznaniu Urząd Miasta Poznania 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zbytków 

Od redakcji:  Zdumiewajace, ale widac, że Miejski Konserwa-
tor Zabytków nic nie wiedział, iż Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta Poznania wydał decyzję nr 1103 z dnia 
7 czerwca 2019 r. o treści następujace:. Pozwolenie na budowę 
budynku wielorodzinnego, rozbiórkę budynku mieszkalnego i 
2 budynków gospodarczych. Dotyczy to powyższego budynku 
przy ul. Główna 5 

Usiłujemy nadal poznać zagadkę wydania tego pozwolnia na 
wyburzenie budynku będacego pod ochrona MKZ. O wynikach 
naszych dociekań poinformujemy na tych łamach po uzyskaniu 
wyjaśnien ze strony właściwych urzędów. Md

ZAWAdY?
Na kilku bilbordach 

reklamowych  przy 
ul. Blacharskiej kon-
sekwentnie widnie-
je  przy adresie  nie 
wiadomo dlaczego 
napis ZAWADY, cho-
ciaż jest to mylące , bo 
przecieżjesteśmy tu na 
Głównej. Czyżby ktoś  
wstydził się nazwy 
tego osiedla z bardzo 
bogatą historią?
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biuletyn policyjny
 Ul. Panny Marii. NN sprawca poprzez wybicie szyby w 

drzwiach, włamał się do pomieszczenia biurowego Elektrocie-
płowni, a następnie dokonał kradzieży klucza od drzwi serwe-
rowni. Łączna wartość strat 200 zł na szkodę firmy „PEC-REM” 
z siedzibą w Poznaniu. Miejsce zdarzenia nie monitorowane.

 Ul. Smolna. NN sprawca z pojazdu zaparkowanego na par-
kingu niestrzeżonym nieobjętym monitoringiem miejskim do-
konał kradzieży 4 listew bocznych. Straty wynoszą 5000 zł .

Ul. Mińska. NN sprawca poprzez połamanie  dokonał uszko-
dzenia czterech przęseł płotu. Straty 600 zł. 

 Ul. Świętego Michała. NN sprawca prawdopodobnie pra-
cownik - z magazynu firmy Remontowo-Budowlanej dokonał 
kradzieży elektronarzędzi w postaci lasera liniowego firmy De-
Walt oraz wiertarki. Straty wynoszą 2525 zł

 Ul. Główna. NN sprawca wykorzystując nieuwagę zgłasza-
jącej ukradł z torebki portfel z zawartością 800 zł i dowodu oso-
bistego. 

 Ul. Nowe Zagórze. Dwie  kobiety, lat 63 i 28,  przez podłą-
czenie instalacji odbiorczej mieszkania do elektrycznej instalacji 
zasilającej z pominięciem układu pomiarowego dokonały kra-
dzieży energii elektrycznej. Straty  na szkodę „ENEA”. Sprawcy 
zatrzymani na gorącym uczynku

 Ul. Zawady. N/N sprawca wykorzystując nieuwagę zgłasza-
jącego, w tramwaju linii nr 7, dokonał kradzieży portfela z za-
wartością pieniędzy w kwocie 20 zł, dowodu osobistego i karty 
PEKA. Straty wynoszą 100 zł 

 Ul. Wiankowa. N/N sprawca poprzez wyrwanie rolety ze-
wnętrznej, włamał się do lokalu” Bistro pod Wieżą”, a następnie 
dokonał kradzieży kasetki z pieniędzmi w kwocie 700 zł. Łączna 
suma strat wynosi 1200 zł.

 Ul. Trocka. N/N sprawca dokonał włamania do samochodu 
marki Volvo C30 wybijając prawą boczną szybę a następnie do-
konał kradzieży pozostawionej na fotelu przez pasażera torby, w 
której znajdował się laptop marki Dell/bbd/ , ładowarka do Ipho-
na, perfum Vip212 oraz buty. Łączna wartość strat 1500 zł. 

 Ul. Wiankowa. N/N sprawca poprzez wyrwanie rolety do-
konał włamania do lokalu „Sygnaturka”; a następnie z wnętrza 
lokalu dokonał kradzieży radia wraz z głośnikami, pieniędzy 
w nieustalonej kwocie  z automatu, karuzeli dla dzieci, gum do 
żucia, lizaków, blendera marki „Bosch” oraz skarbonki. Łączna 
wartość strat zostanie podana w terminie późniejszym. 

 Ul. Bałtycka. Mężczyzna lat 39 kierował pojazdem mecha-
nicznym po drodze publicznej pomimo przekroczenia limitu 24 
punktów karnych oraz decyzji o cofnięciu uprawnień. Zatrzyma-
ny na gorącym uczynk

Ul. Warszawska. N/N sprawca poprzez wybicie bocznej 
szyby a następnie otarcie maski dokonał włamania do pojazdu 
marki Renault Master a następnie kradzieży akumulatora. Straty 
wynoszą 600 zł na szkodę „P.H.U. BA-KARI”. 

 Ul. Krańcowa. N/N sprawca poprzez wyrwanie rolety oraz 
wybicie szyby dokonał uszkodzenia lodówki z napojami. War-
tość strat wyceniono na kwotę 4000 zł na szkodę „Coca Cola 
HBC” Sp. Zo.o. 

 Ul. Wiankowa. N/N sprawca dokonał przywłaszczenia tele-
fonu marki „Samsung S10 +” pozostawionego na stoliku w trak-
cie koncertu przy jeziorze Malta w Poznaniu. Na miejscu brak 
monitoringu. Straty na szkodę 4000 zł.

Ul. Bałtycka. Mężczyzna zam. Poznań, zawiadomił; iż inny 
mężczyzna; znany mu osobiście naruszył jego nietykalność cie-
lesną, uderzając rękoma po całym ciele. Zgłaszający doznał za-

drapań okolic twarzy, bólu żeber oraz szczęki. W tym samym 
miejscu i czasie sprawca  groził zgłaszającemu pozbawieniem ży-
cia. Groźby te wzbudziły realną obawę spełnienia. 

 Ul. Browarna. N/N sprawca w restauracji „Browarna Przy-
stań” dokonał przywłaszczenia pozostawionego na stoliku tele-
fonu komórkowego marki Alcatel Shine. Straty wynoszą 600 zł. 
Obiekt monitorowany.

 Ul. Radziwoja. N/N sprawca kopiąc nogą w pokrywę bagaż-
nika samochodu Citroen C-Elysee, spowodował wgniecenie ka-
roserii. Straty wynoszą 1500 zł na szkodę „PSA Finance Polska”. 

 Ul. Świętojańska. N/N sprawca dokonał włamania do samo-
chodu Renault Megane otwierając pojazd w nieustalony sposób, 
a następnie dokonał kradzieży znajdującej się pod siedzeniem 
saszetki z pieniędzmi w kwocie 2500 zł oraz akumulatora z ko-
mory silnikowej. Łączne straty 5000 zł. 

Ul. Warszawska. Mężczyzna lat 30, nie notowany kierował 
słowne groźby pozbawienia życia wobec innego mężczyzny  Za-
trzymany przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto oraz 
f-szy OPP KWP Poznań.

Ul. Nieszawska. Na terenie budowy w nieustalony sposób 
włamano się do trzech pojazdów, a następnie dokonano kradzie-
ży 3 akumulatorów. Straty 2000 zł na szkodę firmy „Ergo Dach 
Piotr Mruczyk” z siedzibą w Pólku. Miejsce zdarzenia monito-
rowane.

 Ul. Serafitek. N/N sprawca dokonał przywłaszczenia pozo-
stawionej na krześle w sali hotelu torby z zawartością dowodu 
osobistego, pieniędzy w kwocie 150 zł na szkodę kobiety zam. w 
Poznaniu. Obiekt jest objęty monitoringiem. 

Ul. Nadolnik. Mężczyzna lat 62 zam. Poznań poprzez ude-
rzenie pięścią w twarz naruszył nietykalność cielesną małolet-
niego lat 13 zam w Poznaniu. Pokrzywdzony doznał zasinienia 
twarzy.

Ul. Rondo Śródka. Mężczyzna groził  kobiecie lat 31  oraz 
innemu mężczyźnie. Groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych 
obawy spełnienia.

Ul. Świętego Rocha. Mężczyzna zam. Poznań zawiadomił, iż 
N/N sprawca wykorzystując sieć teleinformatyczną dokonał nie-
autoryzowanej wypłaty w kwocie 284 zł z jednego konta w banku 
PKO BP. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Za Cybiną. N/N sprawca wykorzystując nieuwagę zgła-
szającej podczas imprezy domowej dokonał kradzieży telefonu 
komórkowego marki Iphone 6s. Straty wynoszą 1300 zł na szko-
dę kobiety zam. Poznań. 

Pełen 
szczęścia 
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Pełen 
szczęścia 

Muflony: samiec- tryk i samica -owca.

polowanie na Muflony
W połowie lat 80-tych starałem się  uzyskać pozwolenie na 

odstrzał muflona, którego trofeum brakowało mi w moim ga-
binecie i łowieckim życiorysie. Uzyskanie takiego zezwolenia  
zależało od zgody dyrektora Regionalnej dyrekcji Lasów Pań-
stwowych we Wrocławiu, procedura pozostawała dość skom-
plikowana,  a dla krajowych myśliwych limit tych odstrzałów 
był bardzo niewielki.

Wychodzimy z naszymi przewodnikami , każdy w innym kie-
runku. Leśniczy  prowadzi mnie  wzdłuż pasma górskiego w 
górę. W pewnym momencie  zauważyłem na wyższej partii  nie-
wielki kierdel muflonów. Dotknąłem przewodnika  wskazując 
zwierzęta palcem. Leśniczy Zlustrował lornetką kierdel i stwier-
dził że nie ma tam tryka odpowiedniego do odstrzału. Wkrót-
ce muflony zniknęły nam z pola widzenia. Ruszamy powolutku 
dalej naszą drogą. Chwilę później słyszymy strzał z kierunku,  w 
którym polował Staszek z zięciem leśniczego. Ten oznajmił mi , 
że  kolega już strzelił i zapytał: co będziecie tu robić przez następ-
ne dwa dni, gdy i ja strzelę? Odpowiedziałem, że w tym samym 
dniu szczęśliwi wrócimy do naszych domów. Idąc dalej  stokiem  
spotykamy świeże tropy dwóch muflonów .Za zakrętem widzi-
my dwa tryki i leśniczy stwierdza, że drugi tryk jest dobry do 
odstrzału.

Tryki znikają , ale wkrótce powoli idą w naszym kierunku, jak-
by były ciekawe naszego widoku. Schodzą z drogi i zatrzymują 
się na stoku w odległości ok. 50 m od nas. Przewodnik nerwo-
wo wskazuje do którego mam strzelać. W momencie ustawiania 
moja podpórka upadła. Leśniczy zły podaje mi swoją mówiąc: 
zostaw to g... i strzelaj z mojej!. Urażony powoli podnoszę  moją 
podpórkę ryzykując , że mogę stracić okazję upolowania tego 
tryka. Na szczęście ciekawe tryki nie uciekły i zdążyłem strzelić 
do wskazanego,  który po moim strzale został w ogniu. Leśniczy 
idzie pierwszy  i podchodząc   mówi: „o k., jaki mocny! Nieśmia-
ło odpowiadam , że strzelałem  zgodnie z jego wskazaniem. W 
końcu leśniczy gratuluje mi i wręcza  tradycyjny „ złom”. Szykuje 
się do patroszenia, jednak mówię , że to moja zwierzyna i  ja będę 
patroszył. Zostawiamy tryka na stoku i wracamy do leśniczówki 
przed którą stoi samochód z trykiem upolowanym przez Staszka, 
który już jest wykąpany i przebrany . Proponuję, aby Staszek po-
jechał z nami po mojego tryka, aby  zrobić pamiątkowe  zdjęcie 
z naszymi muflonami. 

Realna szansa stworzyła się, kiedy  kolega ze studiów Kaziu 
został nadleśniczym w nadleśnictwie Bardo Śląskie w Górach 
Sowich. Obiecał mi  spróbować  uzyskać dla mnie i mojego przy-
jaciela Staszka z Piły odstrzały na tryki muflona. W październiku 
1999 roku Kaziu zawiadomił, że zgodę dyrektora RDLP uzyskał i 
zaprasza mnie oraz mojego przyjaciela na polowanie. O terminie  
zawiadomi nas jak tylko będą wolne dni między polowaniami 
dewizowców. Wkrótce zatelefonował, że mamy przyjechać 10 li-
stopada  do leśniczówki Jemno, gdzie będziemy polować na tryki 
muflonów, mając  na to do dyspozycji trzy dni. 

Staszek  przyjechał do mnie  rano i około godz. 21 dotarliśmy 
do leśnictwa Jemno. Leśniczy przywitał nas chłodno, wyraźnie 
niezadowolony z naszej wizyty. Po zagospodarowaniu się w  po-
koju gościnnym zeszliśmy na spotkanie z naszym opiekunem, 
od którego chcieliśmy usłyszeć  informacje o polowaniu na nie-
dostępny nam dotąd gatunek zwierzyny. Zabraliśmy ze sobą bu-
telkę dobrego alkoholu  licząc, że  gospodarz wypije z nami po 
kieliszku za pomyślność naszego polowania. Leśniczy oświad-
czył jednak stanowczo: ja nie piję!. Żeby rozładować napiętą 
atmosferę zapytałem czy z kolegą możemy wypić za zdrowie na-
szego opiekuna. Tam są kieliszki - powiedział i wskazał  palcem  
półkę. Wypiliśmy po kieliszku oczekując na dalsze instrukcje. 
Leśniczy powiedział tylko, że spotkamy się w tym miejscu jutro 
rano o godz. 7 , wypijemy herbatę   wyjdziemy  na podchód w 
góry.  - Jeden z  was będzie chodził ze mną, a drugi z moim zię-
ciem – stwierdził krótko. Zaznaczył też, że on będzie chodził bar-
dzo wolno, ponieważ boli go kolano. Zaproponowałem, że będę 
chodził z naszym gospodarzem, a Staszek z jego zięciem. Scena-
riusz polowania przewidywał o godz. 10  powrót na śniadanie i 
następne wyjście w góry o godz. 12, do godz. 14. Nieśmiało  za-
proponowałem, aby popołudniowe wyjście przedłużyć o godzi-
nę. Leśniczy odpowiedział obcesowo,  że my możemy zostać w 
grach, a on wróci do domu. Następnie zapowiedział, że strzelić  
można tylko do wskazanego muflona.

Po takim przywitaniu, z wizją jutrzejszego polowania, nie mo-
gliśmy ze Staszkiem zasnąć. Rano  wyruszamy w góry. W nocy 
spadł pierwszy śnieg i zaśnieżone góry wyglądały przepięknie. 
Stwierdziliśmy, że mamy szczęście,  gdyż na ponowie będzie wi-
dać świeże tropy muflonów.

Staszek (z prawej ) i autorz naszymi muflonami

Leśniczy dzwoni do nadleśniczego, aby przyjechał,  gdyż jego 
goście już upolowali tryki i proszą o wycenę ich polowania, po-
nieważ jeszcze tego dnia zamierzają wracać do domów. Do obo-
wiązku leśniczego należało przygotowanie trofeum tj. ślimów 
tryków i zdjęcie skór.  My jednak,   postanowiliśmy zakupić try-
ki w całości, aby już w Owińskach sami przygotować trofea do 
preparacji i zagospodarować tusze.  Szorstka gościnność nasze-
go gospodarza  nie  pobawiła nas łowieckich emocji i  radośćci z 
upolowanych muflonów. Tak więc już około godz. 11 po śniada-
niu żegnamy się z naszymi gospodarzami i wracamy do Owińsk. 
Z drogi dzwonię do  żony, że wracamy już do domu . Zaskoczona   
pyta czy coś się stało , że tak skróciliśmy nasze polowanie. Wyja-
śniłem , że wydarzyła się rzecz nieprzewidziana , że pierwszego 
ranka obaj strzelimy  tryki. Niech się przygotuje na nasz powrót 
i do wspólnego świętowani udanego polowania.

                                                                        Stefan Wojciechowski
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Rondo śRódka po staReMu

 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

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

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
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przyplantach.pl
tel. 697183944

 

Jest to urządzenie 
do wytwarzania prądu 

za pomocą roweru
www.energorower.pl

tel: 695 661 552
email: biuro@energorower.pl

eneRgoRoweR

Badanie wzroku + okulary od 98zł
Szeroki wybór opraw

ul. Główna 62, Poznań
Tel. 728 777 278

Czynne: pn-pt 10-18 
ostatnia sobota w miesiącu 10-13

www. optyk-majchrzak.pl

WRZESIEŃ!!!
ROK SZKOLNY SIĘ ZACZYNA

DOBRY CZAS NA SPRAWDZENIE 
WZROKU TWOJEGO DZIECKA :)

                 PROMOCJA !!!
20 % RABATU NA OKULARY  
KOREKCYJNE + BEZPŁATNE  

BADANIE WZROKU





Wyżej: Miejsce rekreacyjne nad Cybiną
Niżej: Staw Olszak na Cybinie 

Historyczny moment dla parafii Niepokalanej na Głównej  - wspólna msza św. byłego i obecnego proboszcza 

Pomost nad bagienkiem w dolinie Cybiny. 

Altany - schronienie dla turystów
na spacerowych trasach. 

Kolejne miejsce wypoczynku. 

Zakład Lasów Poznańskich 
realizuje rekreacyjne inwestycje w leśnictwie Antoninek


