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W dużej części już  pięknie zrewitalizowany park przy ul. 
Browarnej w Antoninku.

Uczestnicy nie kryli olbrzymiej radości, że mogli tak wspaniale 
i w takim miejscu spędzić czas ze swoimi sąsiadami.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania pan Grzegorz 
Ganowicz prowadzi sesję 3 września 2019r., podczas której 

podjęto uchwałę ocalającą dolinę Szklarki

www.kia.pol-car.pl

POL-CAR

79 990 PLN

Dom współtwórcy Osiedla Warszawskiego Wojciecha 
Sobczaka przy ul. Łowickiej po modernizcji będzie złużył 

NZOZ TERAMED
Wkrótce zobaczymy świeżą zieleń na całej płycie nowego 

boiska TS „POLONIA” przy u. Harcerskiej.
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łaskarza 6 na sprzedarz!
Na początku ubiegłego roku zdemontowano (odcięto) bal-

kony po wschodniej ścianie 11-kondygnacyjnego budynku ko-
munalnego przy ul. Łaskarza 6. Było to – zdaniem ekspertów  
– konieczne, dla bezpieczeństwa mieszkańców 35-letniego 
budynku. . Tamtą notatkę w MY kończyła optymistyczna za-
powiedź uzyskana w ZKZL, że balkony do końca 2018 roku 
zostaną odbudowane.

W tej sprawie, jak i ewentualnego remontu kapitalnego bu-
dynku z 35-letnią historią, zadaliśmy pytanie rzecznikowi ZKZL 
panu  Łukaszowi Kubiakowi.

Otrzymaną informację istotną dla lokatorów budynku,  za-
mieszczamy poniżej.

Budynek  przy ul. Łaskarza, był budowany przez Policję 
(Milicję), a następnie skomunalizowany. Jakość użytych ma-
teriałów i zastosowana technologia pozostawia sporo do ży-
czenia stąd mamy ogromne problemy z jego eksploatacją. 

Zgodnie z porozumieniem  między Miastem Poznań a 
Policją, mieszkania przy ul. Łaskarza będą sprzedawane 
mieszkańcom z bonifikatą sięgającą 90%. Wydatkowanie 
znacznych środków na remont tego budynku, w kontekście 
planowanej za chwilę sprzedaży mieszkań z bonifikatami wy-
daje się być nieracjonalna. Po sprzedaży mieszkań powstanie 
wspólnota mieszkaniowa, która z funduszu remontowego 
może poddać budynek gruntownej modernizacji. Podkreślić 
należy, że u podstaw podjęcia decyzji o sprzedaży mieszkań z 
bonifikatą sięgającą 90 % legło przekonanie o braku środków 
po stronie miasta na remonty. Konsekwentnie też od lat 90-
tych nie dokonywano modernizacji czy remontów (poza ko-
niecznymi) w budynkach, w których uruchomiono sprzedaż 
mieszkań i odwrotnie -  nie sprzedawano lokali w budynkach 
po remoncie .                                                        Ewa .Kłodzińska.

Zdemontowanie balkonów na bloku przy ul. Łaskarza 6
w lutym 2018 roku było nonsensem, ale przynajmniej pomogło 

decyzji o korzystnej  sprzedaży mieszkań lokatorom.

Uratowanie dla wszystkich mieszkańców Poznania bez-
cennego daru natury, cudownej doliny strumienia Szklar-
ki przed  niszczącą zabudową jest wspaniałym tryumfem 
rozsądku, prawa, bezinteresowności i innych godnych 
szacunku cech poznaniaków nad zamiarami  ludzi tych 
szlachetnych przymiotów pozbawionych. Wszyscy, którzy 
przyłączyli się do działań w obronie przed zagładą zielo-
nej oazy życia bezcennej dla żyjących i przyszłych pokoleń  
mogą być dumni ze swego wyboru i podjętych decyzji. 

Długi łańcuch ludzi dobrej woli, ożywionych mądrą, 
słuszną ideą ratowania żywej przyrody w otoczeniu be-
tonu i smogu wygrał z chciwością, prywatą, egoizmem 
przekupnością i zbrodniczą głupotą.  Z tego groźnego do-
świadczenia, zakończonego tym razem szczęśliwym fina-
łem, wszyscy powinniśmy wyciągnąć cenne wnioski, aby 
zapobiec podobnemu złu w przyszłości. 

Zło takie w postaci zachłanności, korupcji i bezprawia 
ma twarde życie i nieustannie usiłuje atakować.  Z tej hi-
storii ocalenia przed zamachem na życie naszego praw-
dziwego  skarbu przyrody, powinny wyniknąć skuteczne i 
trwałe zabezpieczenia przed takimi z gruntu szkodliwymi 
społecznie praktykami. 

Konieczne są narzędzia, które  zniechęcą urzędników 
do  karygodnej skłonności ulegania żądaniom wpływo-
wych jednostek kosztem wspólnego interesu. W przypad-
ku, o którym tu mowa, doszło ze strony urzędników do 
podstępnej próbyprzeforsowania drastycznie złej zmiany 
istniejącego dobrego miejscowego planu  zagospodarowa-
nia przestrzennego planem nowym, szkodliwym , przygo-
towywanym pod dyktando grona osób zainteresowanych 
wyłącznie swoją korzyścią. 

Było to świadome, zaplanowane, konsekwentne działa-
nie na zamówienie, którego nie dostrzegły albo udawały, 
że nie dostrzegają w porę służby i jednostki miejskie po-
wołane dopilnowania obowiązujących uchwał Rady Mia-
sta. Dlaczego nie zaprotestowały takie miejskie jednostki 
jak Wydział Ochrony Środowiska, Miejska Pracownia 
urbanistyczna, Zarząd Zieleni Miejskiej, Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami. To był oczywisty spisek, zmowa 
milczenia, bezczynność, aby stało się zadość zamówieniu. 
Wymienione jednostki do końca trwały przy swoim.    

Powtórzmy, że w projekcie nowego studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Po-
znania z 2014 roku zmieniono „zielony”  teren doliny 
Szklarki  na „teren budownictwa mieszkaniowego”, bo  
było to potrzebne prywatnemu inwestorowi. Tego ewi-
dentnego przekrętu „nie zauważyli” urzędnicy ochrony 
środowiska, zieleni, gospodarki nieruchomościami i inni. 
Niewiele brakowało, aby ten  podstęp się udał i nowy plan 
miejscowy został uchwalony. Na szczęście nasze publika-
cje, które same byłyby zupełnie nieskutecznym wołaniem 
na puszczy, znalazły ciąg dalszy w szerokich protestach 
społecznych, nieocenionego wsparciach ze strony  licznych 
radnych miejskich i ekologicznych organizacji. Dzięki 
temu tym razem dobrze się skończyło, ale wiele wymaga 
wyjaśnienia                                             Marcin dymczyk         
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Dostałam Tytkę Seniora. W ponurych szaro-
czarnych barwach, a w środku  moc propozycji 
dla osób w wieku od 50+. Owszem, ulotki ko-
lorowe, optymistyczne. Propozycje najróżniej-
sze, najczęściej odpłatne. Gdybym chciała ze 
wszystkich skorzystać, to jakieś kilkaset złotych 
muszę odłożyć, bo kurs języka angielskiego to 
już wydatek 285 zł, ale za 12 zł mogę wziąć 
jednorazowy udział w Filmowym Klubie Se-
niora w jednym z poznańskich kin, inne kino proponuje bilety dla 
seniorów  za 10 zł... O kilka złotych droższe są bilety do Teatru 
Polskiego (na wskazane paraspektakle) o ile skończyłam 60 lat. Se-
nior zazwyczaj nie jest już tęgiego zdrowia, więc w Tytce znajdzie 
propozycje medyczne.  Może więc skorzystać z masażu za 45 zł 
oraz (jeśli równocześnie) z fali uderzeniowej to jest ona  50 proc. 
tańsza. Jedno z centrów medycznych proponuje darmowe konsul-
tacje lekarskie (mogą z nich skorzystać nie tylko seniorzy), inne 
na bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne oraz godzinną gimna-
stykę za 7 zł. Mogę też zapisać się do szkoły ćwiczeń  i medytacji 
dla ciała, serca i umysłu. Za każde godzinne zajęcia – płacę 50 

zł. Prawdopodobnie nie nabrałabym hartu, wigoru, nie rozjaśni-
łabym umysłu podczas jednego spotkania... Mogłabym jeszcze po-
praktykować na siedząco ,,ciszę i spokój” - godzinne ćwiczenia to 
wydatek 45 zł. 

Swoje programy do Tytki wrzuciły też inne instytucje, m.in. Fil-
harmonia, Centrum Kultury Zamek, Biblioteka Raczyńskich (spo-
tkania z autorami są darmowe). Sprawny ruchowo senior może 
wybrać się 1,5-godzinne przechadzki po Poznaniu albo odwiedzić 
Bramę Poznania (o senioralnej zniżce nie doczytałam się).

A w październiku mogę pójść na targi Viva Seniorzy! Jeśli senior 
ma komputer z internetem to zakupi bilety w przedsprzedaży o 2 
– 3 zł tańsze. Może senior skorzystać też (jednorazowo) z wykładu 
w Akademii III Wieku za 25 zł. Cierpliwy senior poczyta sobie (o 
ile ma dobre okulary lub doskonały wzrok) Afisz z 475 propozycja-
mi – nie są to jednak wyselekcjonowane wydarzenia artystyczne 
(kino, teatr, wystawy, koncerty) uwzględniające wiek odbiorcy... 

Tytka nasuwa wiele wątpliwości, co do trafności propozycji, któ-
re często są po prostu tylko reklamą przedsięwzięcia. Pozostaje też 
kwestia dojazdu i – w przypadku osób niepełnosprawnych – poko-
nania często licznych barier architektonicznych.

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, 20 października Europejski Dzień Seniora a 20 listopa-
da Ogólnopolski Dzień Seniora.                           Ewa Kłodzińska

droga tytka seniora

           PETYCJA 
       Szanowny Pan Grzegorz Ganowicz 
   Przewodniczący Rady Miasta Poznania 
Wnioskujemy o cofnięcie decyzji zmiany lokalnego, miej-

scowego planu zagospodarowana dla obszaru położonego 
pomiędzy ulicami: Warszawska, Mścibora, Dobromiły oraz 
św. Kingi w Poznaniu, w dolinie strumienia Szklarki. De-
cyzja ta dotyczy budowy domów jednorodzinnych i bloku 
mieszkalnego przy ul. Dobromiły, co wiązać się będzie z wy-
cinką pod tę budowę części cennego miejskiego klina zieleni. 
Początkową uchwałą z dnia 2 lutego 2010 r. wykluczono tu 
możliwość zabudowy w dolinie Szklarki, a mimo to w 2014 r. 
wprowadzono do niej zmiany na korzyść budowy. 

Apelujemy kategorycznie o odwołanie decyzji o wszczęciu 
zabudowy w obrębie klina zieleni Doliny Szklarki! W świetle 
odbywających się w ostatnim czasie nietrafionych, masowych 
wycinek, nieuzasadnionych bezpieczeństwem mieszkańców, 
ale planowaniem urbanistycznym czy potrzebą wizualną czy 
inną grupy mieszkańców, sprzeciwiamy się dalszemu kon-
tynuowaniu skandalicznych działań tego typu. Drzewosta-
ny miejskie pochłaniają bardzo skutecznie zanieczyszczenia 
miejskie, obniżając poziom pyłów i związków lotnych, co dla 
ludzkiego samopoczucia, a także zdrowia i egzystencji jest 
niezbędne. Są one podstawą dla tworzenia przez ptaki i inne 
dzikie zwierzęta swoich siedlisk, których w obrębie nasze-
go miasta jest coraz mniej. Dorosłe drzewa regulują jakość 
powietrza oraz przyrodnicze uwarunkowania ekosystemu 
miasta, stanowiąc skuteczne i przede wszystkim całkowicie 
naturalne filtry powietrza, a także ochronę osiedli mieszkal-
nych. Ponadto Dolina Szklarki to korytarz ekologiczny mia-
sta stanowiący otulinę obszarów już zabudowanych, zatem 
decyzja ta doprowadzi do utraty tych cennych obszarów bu-
forowych oraz do niezaprzeczalnej degradacji tych terenów. 

Takie działanie jest wprost SPRZECZNE z założeniami 
strategii Zielony Poznań, kreowaniu naszego miasta zgod-

nie ze strategią SMART 
CITY czy też  zrównowa-
żonego rozwoju, który jest 
tak ważny nie tylko dla nas 
mieszkańców, ale także w 
prawodawstwie i założe-
niach Unii Europejskiej.

Miasto Poznań, Miejska 
Pracownia Urbanistycz-
na i wszystkie powiązane z 

miastem podmioty powinny działać na rzecz obiektywnego 
dobrostanu ogółu mieszkańców,  a nie wybranej grupy czy 
jednostek.  Ludzka natura jest niezaprzeczalnie związana z 
przyrodą i jej brak powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu 
naszych organizmów, rozwoju dzieci, a także obiektywne, 
negatywne skutki w gospodarce lokalnej.

Apelujemy o zaprzestanie niszczenia ostatnich ostoi przy-
rody, w czasie kiedy zieleń jest na wagę złota. Miejski eko-
system to podstawa balansu, a jego przywrócenie zajmie 
dziesiątki lat, więc wycinka drzew  z obszaru cennego przy-
rodniczo i zaburzanie tym samym ekosystemu wschodniego 
klina zieleni otwartej przez nową zabudowę bezpośrednio 
wpłynie na znaczenie tej enklawy zieleni   jako naturalnej 
przestrzeni wypoczynkowej i rekreacyjnej dla okolicznych 
mieszkańców i całego Poznania.  

W myśl pierwotnego projektu Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego teren doliny Szklarki powinien 
zostać objęty całkowitym zakazem zabudowy mieszkanio-
wej i być może powinien zostać wykupiony przez Miasto 
Poznań jako przestrzeń o niepowtarzalnych walorach przy-
rodniczych niezbędnych dla utrzymania zdrowego ekosyste-
mu miejskiego i dobrostanu ogółu mieszkańców w mieście 
Poznaniu.  Fundacja Pro Terra Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej dla Zrównoważonego Rozwoju.                    W imie-
niu zespołu pracowników 

                           i wolontariuszy  z wyrazami szacunku, 
                           Prezes Zarządu Hanna Marliere 
                                                Poznań, 16/ kwietnia 2019r.
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artykuły alarmowały przeciwko przygotowywanej „zbrodni na 
Dolinie Szklarki”. Nie do przecenienia jest zdecydowane wspar-
cie przez radną Poznania panią Sarę Szynkowską vel Sęk. Dzięki 
temu powstał projekt, aby całkowicie zaniechać prac nad planem 
zagrażającym dolinie. Teraz wiadomo, też że walnie przyczynila 
się do tego Fundacja Pro Terra Centrum Edukacji Ekologicznej 
dla Zrównoważonego Rozwoju swoją petycją (z lewej)  do prze-
wodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza. 

Dnia 29 sierpnia br. komisja Rady Miasta kierowana przez Ł. 
Mikułę  przyjęła projekt uchwały o definitywnym odstąpieniu od 
planu umożliwiającego zabudowę doliny Szklarki. Rada Miasta 
na sesji 3 września br. wspomniany projekt uchwaliła, uchyla-
jąc uchwałę z 2017 roku, która umożliwiła prace nad śmiertelnie 
niebezpiecznym dla doliny Szklarki miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Dobromiły”. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim naszym sprzymierzeńcom, 
nigdy nie zapomnimy ich zasług. Z licznymi wdzięcznymi 
mieszkańcami                                           Henryk Rozwadowski.

zbiorowe zwyCięstwo
Dolina Szklarki znów ocalona!

Ten artykuł warto bezpiecznie zachować 
ze względu na jego historyczną wartość. 
Być może za jakiś czas bezwzględny dewe-
loper wspomagany „jakimiś”  urzędnikami 
znów sięgnie  po cudowną i bezcenną dolinę 
Szklarki, aby ją niszczyć zabudową. 

Pierwsza nasza walka o nienaruszalność tego 
skarbu przyrody rozpoczęła się w 2008 roku, 
kiedy deweloper z Krakowa Jerzy Donimirski 
zamierzał tu zbudować 35 domów  z garażami i drogami. Wów-
czas obywatelski komitet obrony doliny, wspierany organizacjami 
i protestami społecznymi, po kilku miesiącach zmagań wyszedł z 
nich zwycięsko uchwalonym miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego „Strumień Szklarka”. 

Minęły lata i znów opinia publiczna została poruszona wia-
domością, że Miejska Pracownia Urbanistyczna, na życzenie 
kilku osób z Warszawy, Krakowa i Kozienic, przygotowuje 
plan , który ma umożliwić zabudowę doliny Szklarki w rejonie 
ulicy dobromiły. 

Zorganizowano społeczną akcję, której sztab spotykał się w 
mieszkaniu niżej podpisanego. W krótkim czasie aż 660 miesz-
kańców podpisało protest przeciwko tworzeniu w MPU planu 
niosącemu zagładę dolinie Szklarki. Niezastąpionej pomocy w 
jej obronie udzieliła komisja Polityki Przestrzennej i Rewitali-
zacji Rady Miasta Poznania pod przewodnictwem radnego Łu-
kasza Mikuły. Publikowane w „Czasopiśmie mieszkańców „MY” 

Julita (z prawej) i Andrzej Warginowie wśród grupy 
mieszkańców  Antoninka na sesji Rady Miasta Poznania, gdy 
podjęto uchwałę ratującą Dolinę Szklarki przed zabudową.

 miłośniCy doliny Cybiny
 Wielu mieszkańcom osiedla na pewno bliskie sercu są pięk-

ne przez cały rok stawy na Rzece Cybina. Nad  akwenami czę-
sto można spotkać  spacerujące pary lub biegaczy w trakcie 
forsownego treningu. Nie brakuje też rowerzystów przemy-
kających pełnymi zieleni alejkami. Latem chłodny powiew 
orzeźwić,  zimą  skute lodem brzegi pokryte śniegiem  oraz 
ścieżki leśne, tworzą bajkowy krajobraz.

Od roku tym terenem zajmuje się  Zakład Lasów Poznańskich 
(ZLP), który przejął go od Poznańskich Ośrodków Sportu i Re-
kreacji (POSiR). Czy poprzednicy dbali należycie o stawy ?  Rolą 
tych akwenów jest utrzymanie w należytej czystości toru wioślar-
skiego Malta. Z chwilą nastania nowego gospodarza (ZLP) sy-
tuacja uległa znacznej poprawie i są widoki, by oczyścić Olszak 
oraz inne stawy.

Od  30 sierpnia tego roku tereny o powierzchni 63 hektarów 
( 4 stawy) zostały na podstawie umowy użyczenia ...przekaza-
ne mieszkańcom.

Wcześniej prowadzono rozmowy w jaki sposób sprawować 
stały dozór oraz w pełni korzystać z wód  i terenów do nich przy-
legających. Postanowiono zawiązać Stowarzyszenie Miłośników 
Doliny Cybiny, które powstało w marcu br, a w maju uzyskało 
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Oprócz akwenów mieszkańcy otrzymali również dwie pola-
ny (za Browarnym Stawem oraz Mycielskich).Taki rozległy te-
ren wymaga należytej troski i opieki, a więc należało dobrać 
odpowiednich ludzi. powstał statut ściśle określający charak-
ter działalności.

Głównym zajęciem będzie ,,biomanipulacja”oraz ochrona 
przed dewastacją i zabudową terenu.

Zostaną zarybione wszystkie stawy, a odłów naturalny( wędko-
wanie) będą mogli prowadzić tylko członkowie stowarzyszenia. 
Rozwinie się też rekreacja, gdyż biegi czy Nordic Walking staną 
się drugim filarem działalności. Obecnie trwa nabór członków 
oraz zbieranie środków Stowarzyszenie gotowe jest również na-
wiązać współpracę z firmami oraz instytucjami. Zapraszamy też 
do Siebie ,,zapaleńców” pracy społecznej. Czekamy na Was !

 Siedzibą są  obecnie Ogrody Działkowe ,,Darzynka” przy ul. 
Majakowskiego. Kontaktować się możecie z nami również drogą 
e-mailową  (milosnicydoliny cybiny@gmail.com)(oraz na face-
booku Miłośnicy Doliny Cybiny lub telefonicznie ( 608 471 168) 
Do zobaczenia zatem nad stawami ! Pozdrawiam. 

                                                                         Krzysztof Bartosiak

Nowe Stowarzyszenie zaprasza chętnych

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cybiny 
zapraszają  do swego grona mieszkańców chcących wspomóc 

działania na rzecz najbliższej, pięknej przyrody.
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Odtworzony "zabytkowy" neon na budynku restauracji 
"Maltańska" ma zostać wykonany przed końcem października 

br. Wydawało się to tylko marzeniem jednego pasjonata 
starych symboli Poznania, a jednak staje się faktem, który 
dowodzi, że równiez urzędnicy mają czasem romantycne 
dusze. Pan Marek Knasiecki zdecydowanie zasłuzył na 

zaszczyt otwarciaszampana oficjalnego uruchomienia neonu. 

Przygody lokatorów komunalnych mieszkań

CieknąCa rura i faChowCy

to nie tylko marzenie

Zaczęło się niewinnie: ot, w jednym z mieszkań przy ul. 
Łaskarza 6 Łaskarza, w narożniku łazienki pojawiła się 
wilgoć, jakiś, wydawałoby się, przeciek.. U sąsiada piętro 
wyżej było sucho.  Tymczasem wody na ścianach przy-
bywało. Kap, kap – trzeba było podstawić miskę. W cią-
gu dnia wody uzbierało się sporo. Blok, o którym mowa, 
został na początku 2018 roku pozbawiony na wschod-
niej ściane balkonówz powodu ich złego stanu. Ale zale-
wane mieszkanie leży po drugiej stronie ...

 Pierwszy monit zalewanych lokatorów u zarządcy, czy-
li w ZKZL, przeszedł bez echa. Po kolejnych pojawili się 
fachowcy. Najpierw pogotowie techniczne MPGM. Wizyt 
było wiele (pogotowie przyjeżdżało trzykrotnie), również 
z ZKZL, ale opisywać ich nie będziemy. Są protokoły, a re-
dakcji znany jest opisywany adres. 

W każdym razie fachowcy-technicy doszli do wniosku, 
że w elewacji budynku (wybudowanego 34 lata temu, nigdy 
nie remontowanego), między płytami, są szczeliny, przez 
które woda deszczowa wciska się do mieszkania. Akurat, 
nawiasem mówiąc, szczególnych ulew nie było... Szczeliny 
trzeba zlikwidować. 

jak postanowiono, tak zrobiono, z użyciem niezbęd-
nego sprzętu i ludzi. A w mieszkaniu jak kapało, tak 
kapało, już niebezpiecznie, bo w bliskim kontakcie z in-
stalacją elektryczną. Trwało to jakieś trzy tygodnie.

Kolejna wizyta fachowców. I wreszcie wśród nich znalazł 
się taki spec, który jednak dokładnie przyjrzał się łazience u 
sąsiada piętro wyżej. No, i odkrył przyczynę. Prozaiczną w 
gruncie rzeczy. Pod kafelkami pękła (czy też rozszczelniła 
się) rura. Z niej woda znalazła ujście nie tylko piętro niżej, 
ale i nasączyła fragment elewacji. Wystarczyło rurę napra-
wić/wymienić. Naprawiono/wymieniono. Woda przestała 
zalewać mieszkanie piętro niżej.

No, i to już koniec opowieści o fachowcach a to z MPGM, 
a to z ZKZL. Nie są mi znane koszty błędnych diagnoz i 
czasu na nie strawionego, użycia sprzętu na zewnątrz bu-
dynku...                                                       Ewa Kłodzińska    

Budynek przy ul. Łaskarza 6 na Komandorii został 
w 2018 roku pozbawiony balkonów od widocznej tu strony. 

Domniemania, że zdemontowanie balkonów może mieć 
związek z zalewaniem mieszkania okazały się całkowicie 

niesłuszne.  

W Informacji Turystycznej na Starym Rynku otrzy-
małem ostatnio nową „Mapę murali, graffiti, neonów i 
typografii Poznania”. Ucieszyłem się bardzo. Czyżby to 
był jakiś dobry  omen!? Zadziwiające, bo właśnie  Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalowych słowami kierowni-
ka działu  remontów pana Pawła Tyrpina powiadomił 
mnie, że do końca września 2019 br.  zostanie wyłoniony 
wykonawca remontu neonu na Restauracji Maltańskiej 
przy ul. Warszawskiej . Prace restauratorskie mają zo-
stać zrealizowane w październiku b r. 

dnia 27 września br. na stronie internetowej ZKZL 
podano do  publicznej wiadomości, że w wyniku ogło-
szonego przetargu wykonawcą neonu na restauracji 
Maltańska została firma Agrafo Piotr Mucha z Pozna-
nia, a koszt prac wyniesie 28290 zł. 

W trakcie rozmowy z panem Tyrpinem powiedziałem, 
że będę usatysfakcjonowany otwierając „ szampana”  pod-
czas uruchamiania tego neonu. Pamiętać musimy, że neon 
ten ma być jedyną reklamą „ Restauracji Maltańskiej, gdyż 
warunkiem wykonania tych prac w całości przez ZKZL 
było zdemontowanie wszelkich reklam z balustrad znaj-
dujących się na balkonie. Chyba wszyscy rozumiemy, co 
oznacza brak reklamy dla działalności takiego zakładu ja-
kim jest restauracja?

Obyśmy doczekali październikowego dnia, w którym 
przedstawiciel właściciela budynku czyli ZKZL uroczyście 
w obecności społeczności lokalnej uruchomi odrestauro-
wany neon i będzie można go umieścić na aktualnym zdję-
ciu w najnowszej wersji „ Mapy murali,graffiti, neonów i 
typografi Poznania”. Zniecierpliwiony w oczekiwaniu  speł-
nienia własnych marzeń                       Marek Knasiecki
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Teatr Scena na Piętrze
41. sezon Czas zaCząć!

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

zobaCzymy nowośCi

To nie tylko koncert, to ma być wydarzenie parateatralne... 
Bohaterka jest jedna – aktorka teatralna i filmowa, a także wo-
kalistka, czyli KATARZYNA ŻAK (na zdjęciu),  świetna Suleju-
kowa w  serialu ,,Ranczo”). 14 października o godz. 19 zaśpiewa, 
przypominając czym jest piosenka aktorska. Zobaczymy różne 
wcielenia kobiety: od kury domowej poprzez morderczynie, na 
wampie skończywszy.  Akompaniować będzie Witold Cisło. Bi-
lety można kupić nie tylko w Estradzie Poznańskiej, ale także w 
kinie Muza oraz w Domu Tramwajarza.

3 listopada  – wspomnienie Romana Wilhelmiego przy popier-
siu Artysty. To będzie finał XII Dni Romana Wilhelmiego – do-
wiemy się kto zwyciężył w Konkursie Młodej Sztuki im. Romana 
Wilhelmiego (adresowany był do poznańskich szkół artystycz-
nych. Twórcy zwycięskiego spektaklu  otrzymają liczne nagrody, 
wśród nich będzie występ na deskach Sceny na Piętrze).

W listopadzie spotkamy się ponownie 18-tego. Na afiszu: 
komedia... lotnicza, czyli dwie stewardesy, jeden hotel i sza-
lona noc czyli ,,Wniebowzięte” z Moniką Nowogrodzką i Ga-
brielą Całun, w reżyserii Alberta Osika. 

W grudniu Scena na Piętrze proponuje dwa spotkania. 

W monodramie au-
torskim ,,Wiatraczny 
poeta” wystąpi Wan-
da Neumann, która po 
„filmówce” w Łodzi de-
biutowała  w 1968 r., 
w poznańskim Teatrze 
Nowym, później zwią-
zana była z Teatrem 
Polskim.  Ów ,,wia-
traczny poeta” to jej 
ojciec – Leon, nauczy-
ciel i poeta z Opalenicy. 
Tworzył, nie wydawał, 
ale jego córka Wanda 
skrzętnie piękną po-
ezję ocaliła przed zapomnieniem. No, i te nostalgiczne wiatraki 
z tamtych stron...

16 grudnia odbędzie się koncert charytatywny z cyklu ,,Mamy 
nadzieję” z plejadą poznańskich artystów i dwoma, ponoć do-
brze się zapowiadającymi, debiutantami. 

A gdy przebrzmią noworoczne kuranty, w karnawałowy wie-
czór 13 stycznia zaśpiewają znani tenorzy, wystąpi też solista 
Opery Kijowskiej. Szczegóły tego koncertu podamy nieco póź-
niej.                                                                        Ewa Kłodzińska

3-tonowy głaz, przecięty wpół oraz inne kamienie staną się 
częścią nowej aranżacji kaplicy Matki Bożej i św. Bernadety z Lo-
urdes (na zdjęciu). Kapliczka jest osobistym wotum śp. ks. pro-
boszcza Kazimierza Królaka. stanie się to w roku św. Bernadety, 
w 175 rocznicę jej urodzin i 140 rocznicę śmierci. 

Pozostańmy jeszcze na chwilę poza świątynią, która od strony 
ul. Warszawskiej jest już elegancko oświetlona. Planuje się posta-
wienie ławeczek  wśród drzew, na trawnikach  przed kościołem. 
Teren nieopodal torów kolejki Maltanka zostanie zrekultywowa-
ny i, wzbogacony 4 dębami!

Wydawałoby się, że po blisko 3 latach remontu już nic nie za-
skoczy konserwatorów. Tymczasem na ścianie między prezbite-
rium a zakrystią wyłonił się... kształt romańskiego okna! W tym 
miejscu warto przypomnieć, że zakrystia jest tą częścią kościoła, 
która najczęściej ulegała rozmaitym przeobrażeniom, lokalizacji 
itp.  Okno będzie (od prezbiterium) oszklone. 

A jeśli już o oknach mowa, to – także romańskie – w ścianie 
wschodniej, zostanie uzupełnione kształtkami. Takie stare ce-
gły wytwarzają - na zamówienie - tylko dwie cegielnie w Polsce. 
Stąd... kolejka klientów. Na owe kształtki u św. Jana czekano całe 
lato...

Kościół św. Jana Jerozolimskiego pozostał ten sam, a jednak 
jest trochę inny niż przed remontem. Oto zza obniżonego (bo 
skasowano stopień) ołtarza przedsoborowego, ponad tryptykiem 
(o nim pisaliśmy w poprzednim MY – można poczy widać teraz 
piękny witraż z 1948 r. (pierwszy w odbudowywanym po znisz-
czeniach wojennych kościele), zaprojektowany przez Stanisława 
Teissere'ra– dzieło bliskiego nam poznańskiego artysty ze Śródki 
– Stanisława Powalisza. To 8 kwater ze scenami pasyjnymi – od 
Ostatniej Wieczerzy do Zmartwychwstania 

Już wkrótce zacznie się, długo oczekiwany, montaż organów, 
począwszy od piszczałek.   

                                Ewa Kłodzińska Foto.: Waldemar Malicki 

Stojąca obok kościoła św. Jana Jerozolimskiego, ufuundowana 
przez byłego proboszcza Kazimierza Królaka, kapliczka Matki  
Bożej i św. Bernadety z Lourdes zostanie wzbogacona nowymi 

elementami
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tajlandia ryżem stoi 
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”.

Pole ryżowe pod Bangkokiem.

Bardzo niebezpieczne dla pieszych miejsce przy schodach 
pod wysokościowcami przy ul Warszawskiej. To pułapka po-

zorująca stopnie, których nie ma.  Konieczna barierka!

Czy kupując paczkę ryżu w osiedlowym sklepie zastanawia-
my się kiedyś jak wygląda jego uprawa? Nie jest to tak, jak w 
przypadku naszych swojskich zbóż, które się wysiewa i potem 
same rosną. O nie! Tutaj sprawa jest znacznie bardziej złożo-
na i… niebezpieczna.

Zacznijmy od tego, że ryż jest niezwykle delikatną rośliną. Stąd 
uprawia się go na polach zalanych wodą, która chroni delikatne 
rośliny przed zabójczymi promieniami słońca.

Ziarna ryżu wysiewa się i czeka około 20 dni, aż wykiełkują. 
Następnie takie sadzonki przenosi się na właściwe pole i sadzi 
je ręcznie, brodząc w błotnistej wodzie o głębokości około 10 
centymetrów. Sadzenie i inne czynności  podczas uprawy ryżu 
muszą być wykonane ręcznie – każda maszyna natychmiast 
ugrzęźnie w błotnistym gruncie. To niezwykle ciężka praca. Set-
ki robotników przemierzają zalane pole wtykając raz za razem 
ryżowe kiełki w ziemię. W palącym słońcu i w temperaturze się-
gającej pięćdziesięciu stopni Celsjusza. Robotnicy pracują boso 
– w tym klimacie nikt nie wytrzymałby w gumowych kaloszach 
dłużej, niż pięć minut. Uprawiając ryż ci ludzie ryzykują życiem. 
Na polach ryżowych roi się od szczurów – młode pędy ryżu są 
ich przysmakiem. A gdzie są szczury – tam są i węże. Mniejsza 
o ogromne, ale niejadowite pytony. Na polach ryżowych można 
spotkać kobrę królewską (jedno ukąszenie może zabić słonia) i 
niewiele mniej jadowitą kobrę syjamską. I kilka innych równie 
nieprzyjemnych gatunków węży.

Zasadzone kiełki rosną przez 8 do 10 tygodni. W tym czasie 
robotnicy zajmują się pieleniem pola – w tropikalnym klimacie 
natychmiast zarasta ono chwastami.

Kiedy ryż dojrzeje  wypompowuje się wodę z pola i przystępuje  
do żniw. Zbiór ryżu oczywiście także odbywa się ręcznie. Ryżowe 
ziarna schną  około dwa tygodnie, potem są czyszczone,  prze-
wiewane i dopiero wtedy otrzymujemy dobrze nam znany ryż. 

Ryż dojrzewa stosunkowo szybko, więc żniwa odbywają się kil-
ka razy do roku. Jadąc na północ od Bangkoku zobaczymy nie-
zliczone pola ryżowe z roślinami w różnym stadium rozwoju. 
Robotnicy pracują więc non stop. Kiedy na jednym polu kończy 
się zbiór – na sąsiednim dopiero się zaczyna. I tak w kółko.

Robotnika pracującego na polu ryżowym można łatwo rozpo-
znać po zniszczonych stopach – ciągłe brodzenie w wodzie po-
woduje, że paznokcie u stóp są czarne. Wielu z nich nosi także 
ślady po ukąszeniach węży i skolopendr.

Ryż stanowi podstawę wyżywienia ponad jednej trzeciej ludz-
kości! Największymi producentami są Chiny, Indie i Indonezja, 
ale Tajlandia szybko ich dogania.

Mam małą zagadkę Drodzy Czytelnicy. Ile rodzajów ryżu po-
traficie wymienić? Ja przed przyjazdem do Tajlandii wymienił-
bym góra trzy. Dlatego stanąłem jak wryty, kiedy na lokalnym 
targu niedaleko mojego apartamentowca znalazłem stoisko, któ-

Stoisko na targowisku z mnóstwem odmian ryżu.
rego właściciel oferował…. czterdzieści siedem rodzajów ryżu!

Jak widać, uprawa ryżu to niezwykle ciężka i niebezpieczna 
praca. Rolnicy nie mogą tutaj liczyć na unijne dotacje, czy po-
moc technologii. Ryż uprawia się tutaj  niewiele inaczej, niż ty-
siące lat temu (w Chinach uprawiano ryż już 5000 lat przed naszą 
erą!). 

Kupując za parę złotych paczkę ryżu w sklepie na naszym osie-
dlu pomyślcie chwilę, ile trudu i ryzyka wymagało jej wyprodu-
kowanie.                                                                      Mateusz Biskup 

Reklama nowegownej, ale zarazem 
mnożą się pytania ewentualnych zainteresowanych.  
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Antoni Gąsiorowski czyli "Ślepy Antek"(1901- 1943)
Należał do głównych wykonawców dywersyjnej "Akcji 
Bollwerk", zorganizowanej przez AK. . Aresztowany, 

torturowany i zabity przez Niemców.

…Nie ma już juchtów na Chwaliszewie,
o ich wyczynach nikt dzisiaj nie wie, 
sławę Czartorii pokrywa kurz.
Uleciał z dymem ten dawny fason,
zasypał  wszystko miałki piach czasu,
nawet i Warty nie ma tu już.
Nie ma już juchtów na Chwaliszewie,
 nie ma romansów co były drzewiej,
nie ma tych knajpek, gdzie gwar i ruch!
I tylko czasem wiatr w starej rynnie
tamte melodie powtórzy płynnie – 
i znowu cisza, że wytęż słuch….
Gdzie się podziały Edy
i Jurasy zadziorne,
co umiały kpić z biedy,
no i zawsze być w formie?
Gdzie podziały się szynki
z klientelą niezłomną?
Są już tylko wspominki,
lecz i o nich zapomną!
Czasami księżyc staje zdziwiony,
kiedy jak ongi trafi w te strony.
Gdzie stromych dachów witał go sztych,
Lecz tutaj cisza panuje głucha...

                   Włodzimierz Ścisłowski
To był przypadek albo szczęście, że w dniu 18.08.2019r o 

godz. 11.15 na schodach  prowadzących do ratusza poznań-
skiego spotkali się reprezentanci dwóch kręgów senioralnych 
Hufca ZHP Poznań – Nowe Miasto – z „Owaru” i „10 PdH”. 
Oprócz członków kręgów były również zaprzyjaźnione oso-
by, a połączyła nas chęć odbycia spaceru po „Wyspie Chwali-
szewskiej”, która już wyspą nie jest. Idąc od Starego Rynku ul. 
Wielką musieliśmy przejść zasypane koryto Warty, którym do 
1969 r płynęła rzeka. 

Przewodnik prowadzący nasz spacer zatrzymał się u wylotu 
ul. Wenecjańskiej przy krzyżu, który ostatnio został odnowio-
ny i tam opowiedział o bardzo dawnej historii Wyspy Chwali-
szewskiej. Chwaliszewo w 1444 r otrzymuje akt erekcyjny i tym 
samym nazwę miasta Chwaliszewo. Początkowo mieszkań-
cy Chwaliszewa należeli do parafii kościoła św. Mikołaja  na ul. 
Zagórze. Wkrótce jednak wybudowali własny kościół pod we-
zwaniem św. Barbary Dziewicy i Męczenników. Oprócz dwóch 
kościołów miasto Chwaliszewo posiadało m. innymi szpital dla 
ubogich, sąd, kata oraz szkołę. Miało własną radę miejską, a raj-
cy rekrutowali  się spośród członków bractwa literackiego, ce-
chów rzemieślniczych i kupieckich. To tyle o bardzo odległych 
czasach. Ulicami Wenecjańską , a następnie ul. Ciasną przeszli-
śmy na ul. Chwaliszewo. Niestety  z dawnej zabudowy Chwa-
liszewa nie pozostało wiele budynków. Część zniszczyła wojna, 
a wiele zostało rozebranych. Miejsc, które pamiętam też już nie 
ma. Nie ma cukierni p. Franciszka Tomiaka, który nosił wpięty 
w butonierkę czerwony goździk, p. Markowskiego - fryzjera, u 
którego strzygło się włosy. Za to pojawiły się apartamentowce. Z 
ulicy Chwaliszewo przeszliśmy na ul. Czartoria, która po wojnie 
słynęła z licznych warsztatów stolarskich, w których można było 

„obstalować” meble dla córek wychodzących za mąż. Ulicę Czar-
toria kończy „Zaułek Ślepego Antka”.  

Nazwą tą uhonorowano pamięć o Antonim Gąsiorow-
skim, mieszkańcu Chwaliszewa, zawadiace, który w „ece” 
chwaliszewskiej nie miał równego sobie, jeżeli chodzi o 
siłę fizyczną. Pan Antoni zatrudniony był jako woźnica w 
Firmie Przewozowej Hartwig. Jako osoba dobrze znająca 
teren po obu stronach Warty, został wciągnięty przez żoł-
nierzy AK do akcji sabotażowej o nazwie Bollwerk, a ma-
jącej na celu podpalenie magazynów wojsk niemieckich z 
odzieżą i żywnością. Ślepy Antek (nie miał jednego oka) 
był osobiście odpowiedzialny za podpalenie magazynów. 
Akcja przyniosła zamierzony skutek, ale Antoni Gąsiorow-
ski parę miesięcy po akcji został aresztowany przez Gestapo 
i w wyniku zadanych mu tortur zmarł. Została też aresz-
towana Jego rodzina. Myślę, że nie obraziłby się na mnie 
Pan Antoni, gdybym Go  nazwała „Juchtą z Chwaliszewa”? 
Wbrew pozorom, owe Juchty, to mieszkańcy Chwalisze-
wa posługujący się własnym kodeksem honorowym, któ-
rzy nie lubili kiedy ich się poniżało, lub lekceważyło. Taką 
opinię o tych honorowych zawadiakach słyszałam od osób 
starszych, mieszkających od urodzenia na Ostrowie Tum-
skim i dobrze pamiętających okres przedwojenny. W cza-
sie takich rozmów porównywano „juchty chwaliszewskie” 
z „batiarami lwowskimi”. Przez uliczki Chwaliszewa (Tylne 
Chwaliszewo, Czartorię oraz Most Chwaliszewski) miesz-
kańcy ul. Zagórze na Ostrowie Tumskim, przechodzili, aby 
dostać się do śródmieścia. Spacer po ulicach Chwaliszewa 
zakończyło spotkanie na dziedzińcu Państwowej Szkoły 
Baletowej przy ul. Gołębiej  

                                        Elżbieta Żymałkowska – Lik pwd 

nie ma już juChtów
na chwaliszewie
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Sprzeczne opinie urzędników

z obrad rady osiedla

można Czy nie można wyburzyć? 

 Wyjaśnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków
Miejski Konserwator Zabytków informuje, że Wielkopolski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał do Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu wykaz zabytków (...) . Wy-
kaz ten został zamieszczony w publikacji „POZNAŃ — Spis za-
bytków Architektury" Wydawnictwo Miejskie Poznań 2004.( ...) 

W związku z tym, Miejski Konserwator Zabytków podtrzymu-
je przekazaną wcześniej opinię, iż budynek zlokalizowany przy 
ul Głównej 5 w Poznaniu podlega ochronie konserwatorskiej, a o 
wyjaśnienie zasadności decyzji nr 1103/2019 z dnia 07.09.2019r. 
należy wystąpić do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu 
Miasta Poznania. Urząd Miasta Poznania 

   Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
                Zastępca dyrektora Magdalena Kostencka- Burek

            Wyjaśnienie Wydziału Urbanistyki 
                  i Architektury Urzędu Miasta
Uprzejmie informuję, że istniejący budynek mieszkalny przy 

ul. Głównej 5 nie był wpisany do rejestru zabytków ani nie był 
zlokalizowany na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w 
związku z tym jego rozbiórka nie wymagała uzyskania pozwole-
nia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego kon-
serwatora zabytków przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
jego rozbiórkę. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego te-
renu „Główna - część A"  teren, na którym zlokalizowany jest 
budynek przeznaczony pod rozbiórkę, nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. Kierownik  Oddziału Architektury  III                     

                                                              inż. Mariusz  Rajkowski 

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP wydał 7 września br. 
zezwolenie na wyburzenie lewego z poniższych budynków  (ul. 
Główna 5), ale drugi zapewne też spotka ten los. Wobec wątpli-

wości sprzed miesiąca, czy budynki te są chronione jako zabytki, 
zapytaliśmy dwie stosowne jednostki Urzędu Miasta. Przytoczo-
ne niżej odpowiedzi są zdecydowanie sprzeczne, więc bnadal nie 
wiemy, ćzy zburzenie tych budynków jest zgodne z prawem. Wie-
rzymy, że za miesiąc podamy ostateczne rozstrzygnięcie. Zgoda 
na zburzeniet tych przedwojennych budynków zwanych miejski-
mi willami jest po myśli dewelopera. 

Zebranie Rady Osiedla 9 września b r.
* Pomimo zaproszenia nie zjawił się przedstawiciel 

Budimexu, więc odstąpiono od rozmowy o problemach   
wynikających z realizowania inwestycji budowlanych tej 
firmy na osiedlu.

* Z  przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej roz-
mawiano o  bezpieczeństwie i porządku  na terenie 
Osiedla.  Funkcjonariusze tych służb podkreślili, że na-
stąpiło nasilenie wykonywanych patroli.  Wspomniano 
o zapadniętym chodniku na ul. Głównej ,  o wystają-
cych konarach drzew przy  Rynku Wschodnim,  o  zde-
wastowanym progu spowalniającym na ul. Bałtyckiej, o  
uszkodzeniach siatki boiska przy ul. Nadolnik, 

*doszło do o wymiany burzliwycch oddmiennych po-
glądów radnych z panią dyrektor Szkoły Pozdstawowej 
nr 45 na tle udostępniania pomieszczeń szkolnych po-
trzebom Rady Osiedla. Wspomniano, że nie powinno to 
mieć miejsca ponieważ Rada Osiedla przekazuje szkole  
znaczne wsparcie finansowe. 

*Postanowiono przystąpić do akcji sprzątania świata. 
*Uchwalono przyznaie diet 10 człónkom  Rady za sie-

pień w wysokości od 100 do 390 zł.
*Obecnie jest bardzo dużo zgłoszeń związanych ze 

spalaniem w piecach materiałów niedozwolonych. Roz-
począł się sezon grzewczy i pojawiły się problemy z du-
żym zadymieniem i nieprzyjemnymi zapachami. Straży 
miejskiej trudno jednak jest zlokalizować miejsce zagro-
żenia nie mając kompletnych danych, np. jeżeli zgłosze-
nie jest z kamienicy bez wskazania konkretnego numeru 
lokalu.                                     Na podstawie protokółu. Sd)
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Dwie widoczne tu ściany na Rynku Wschodnim są, zdaniem Kamila Jawgiela, znakomitym miejscem 
na umieszczenie tam muralu, który byłby wielką atrakcją całego osiedla. Unaoczniającym przykładem 

nietuzinkowego malowidła w połączeeniu z żywą zielenią est obraz pokazany na pierwszej stronie okładki

główna śCiana poznania Kamil Jawgiel jest doktorantem w Zakładzie Hydrologii i Go-
spodarki Wodnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Prowadzi badania naukowe z zakresu antropopre-
sji, przyczyn występowania miejskich powodzi błyskawicznych 
i lokalnych podtopień w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się ana-
lizami przestrzennymi GIS w zarządzaniu zielenią i zielono-
niebieską infrastrukturą w hydrologii miejskiej. W wolnych 
chwilach majsterkuje i poświęca się pracy społecznej.

Rozmowa z panem Kamilem Jawgielem (na zdję-
ciu), pomysłodawcą i prowadzącym muralu „Główna 
ściana Poznania” w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020. 

- dlaczego wybrał Pan 
Główną jako miejsce wyko-
nania projektowanego mura-
lu, który nazwał pan „Główna 
ściana Poznania”?

- Od niedawna mieszkam 
w okolicy Głównej, to pięk-
ne, choć niestety zapomnia-
ne miejsce na mapie Poznania. 
Chciałbym nieco ożywić na-
szą okolicę, dodać atrakcyjny 
element, który będzie kom-
ponował się z całą architektu-
rą Rynku Wschodniego. Sam Rynek Wschodni jest centralnym 
punktem osiedla, powinien stać się rozpoznawalny i przyjazny 
mieszkańcom, a mural to tylko jeden z małych kroków ku temu. 
Miejsce to jest także na swój sposób wyjątkowe - na północno-
wschodniej pierzei Rynku Wschodniego mamy do dyspozycji aż 
dwie ściany, co pozwala na stworzenie wyjątkowego, połączone-
go z obu ścian projektu. 

- Jakimi argumentami można przekonywać mieszkańców 
do głosowania na projekt? 

- Przede wszystkim to nie będzie zwykły mural, jakich przy-
bywa w Poznaniu. Nasz mural stanowić będą dwie ściany, co już 
nadaje mu wyjątkowego charakteru. Ponadto w mural wplecio-
na zostanie zieleń, przede wszystkim bluszcz pospolity, który w 
zależności od pory roku będzie fantazyjnie zmieniać kolory. Gdy 
po kilku latach odpowiednio rozwinie się druga roślina - bluszcz 
zimozielony, stanie się on  doskonałym filtrem powietrza, mu-

ral będzie też walczył ze smogiem. Sam bluszcz zimozielony za-
pewnia doskonałą wymianę tlenową w ciągu całego roku - także 
zimą. 

- jakich form wsparcia i pomocy oczekuje Pan od Rady Osie-
dla, społeczności lokalnej, różnych organizacji itd? 

Myślę, że najlepszą formą wsparcia i pomocy jest tzw. marke-
ting szeptany, czyli poczta pantoflowa. Liczę, że osiedlowi rad-
ni będą nagłaśniali temat przy okazji różnego typu wydarzeń. Z 
tego co wiem, jest to też jedyny projekt na Głównej, dlatego liczę, 
że mieszkańcy naszego osiedla zmobilizują się i zagłosują na mu-
ral. Co ważne, w Poznańskim Budżecie Obywatelskim głosuje się 
przez internet, dlatego myślę, że młodsi mieszkańcy Głównej po-
mogą starszym w oddaniu głosu, a mniej zaawansowani techno-
logicznie poproszą o pomoc tych bardziej doświadczonych. 

- Co ma przedstawiać mural, kto go zaprojektuje i wykona? 
Istnieje wiele możliwości i pomysłów, które nie są jeszcze jasno 

sprecyzowane. Jestem w kontakcie z kilkom artystami miejskimi, 
którzy chcieliby włączyć się w projekt, m.in. z autorami słynne-
go muralu na Śródce. Pragnę, żeby nasz mural był jeszcze bar-
dziej rozpoznawalny od śródeckiego, żeby licznie przyjeżdżano 
go oglądać. Chciałbym zorganizować mini konkurs na projekt 
muralu i będę wdzięczny Radzie Osiedla za pomoc. Z mojej per-
spektywy tematyka muralu nie ma znaczenia i zostawiam ją w 
gestii artysty. Najważniejsze jest to, aby mural zmieniał się w za-
leżności od pory roku, co uzyskamy dzięki odpowiedniemu do-
borowi roślinności, a także w ciągu dnia, na co mam nadzieje 
pozwoli nam odpowiednia gra świateł. 

dziękuję za rozmowę.                                                        M.d. 
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biuletyn poliCyjny
Ul. Św. Antoniego. Zgłaszający zawiadomił, iż znany mu z 

widzenia mężczyzna, wcześniej pracujący z nim na terenie Nie-
miec groził pozbawieniem życia i zdrowia w związku z rzekomy-
mi rozliczeniami za pracę. 

 Ul. Wiankowa. Nn sprawca z pomostu startowego na tere-
nie toru regatowego Malta, dokonał kradzieży nieustalonej ilości 
przewodów systemu startowego. Straty na szkodę POSIR. Zabez-
pieczono monitoring. 

Ul. Termalna.  NN sprawca z ławki na terenie Term Mal-
tańskich dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów, 
straty 200 zł na szkodę zgłaszającego. 

 Ul. Bałtycka. N/n sprawca na terenie budowy z czterech ma-
szyn budowlanych dokonał kradzieży łącznie 170 l paliwa. Straty 
900 zł na szkodę firmy Most. 

 Ul. Bałtycka. Nn sprawca z zaparkowanego samochodu mar-
ki BMW E36 dokonał kradzieży listew ozdobnych. Straty 1000 zł 
na szkodę zgłaszającego. Brak monitoringu. 

 Ul. Bałtycka. Mężczyzna obywatel Ukrainy  w stanie 
nietrzeźwości kierował pojazdem po drodze publicznej. 

 Ul. Trocka. Nn sprawca poprzez wybicie szyby włamał się do 
pojazdu marki Mazda 6 i dokonał kradzieży pieniędzy w bilonie 
w nieustalonej kwocie. Wartość strat 1500 zł na szkodę zgłaszają-
cego. Miejsce zdarzenie nie objęte monitoringiem.

Ul. Kobylepole. Mężczyźni lat 39 i 38 posiadali substancje nar-
kotyczne: amfetamina 270 g oraz marihuana 

 Ul. Krańcowa. N/n pieszy przechodząc na drugą stronę 
przejazdu kolejowego został potrącony przez pociąg. Na miejscu 
ustalono dane denata, mężczyzna lat 33. Postępowanie prowadzi 
KMP Poznań

Ul. Gdyńska. Nn sprawca w nieustalony sposób dokonał 
włamania na konto skrzynki e- meil oraz konto FB zgłaszającego 
zmieniając dane profilowe skrzynek.  Ul. Warszawska. Męż-
czyzna lat 43 kierował pojazdem na drodze publicznej, będąc w 

stanie nietrzeźwości, wynik badania 0,45 mg/l w wydychanym 
powietrzu. 

 Ul. Termalna. Na terenie Term Maltańskich doszło do awarii 
klimakonwektora, a następnie do zadymienia. Decyzją kierowni-
ka ewakuowano 684 osoby z uwagi na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo zatrucia dymem, osoby ewakuowane po sprawdzeniu 
obiektu wróciły do term. Biegły pożarnictwa podczas oględzin 
nie podał przyczyny zadymienia. Postępowanie prowadzi KP Po-
znań Nowe Miasto.

 Ul. Łęczycka. Nn sprawca za pośrednictwem portalu OLX 
doprowadził zgłaszającą do niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem w kwocie 670 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do za-
miaru sprzedaży telefonu marki Huawei. 

 Ul. Chlebowa. Nn sprawca słowami „dług nadal jest, przy-
jadę po ciebie do domu” groził zgłaszającemu lat 44. Słowa te 
wzbudziły realną obawę spełnienia. Postępowanie prowadzi KP 
Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Gnieźnieńska. Mężczyzna lat 53 na stacji paliw doko-
nał kradzieży mini Ipada 4. Straty 2000 zł na szkodę firmy Thibo. 
Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez f-szy RW WZM 
KMP.  Teren monitorowany. Mienie odzyskano. Postępowanie 
prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

 Ul. Krańcowa. Mężczyzna lat 22 posiadał substancje narko-
tyczne . Pozytywny wynik testu na zawartość marihuany.. . Postę-
powanienie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Krańcowa. Mężczyźni lat 47 i 52 poprzez przecięcie pło-
tu dokonali włamania na teren firmy „Skład Techniczny” i do-
konali kradzieży metalowych „kolanek” oraz złączek. Łączna 
wartość strat 1469 zł na szkodę w/w firmy. Mienie odzyskano. 
Miejsce zdarzenia monitorowane. Sprawcy zatrzymani na gorą-
cym uczynku przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. 

 Rondo Śródka. Nn sprawca poprzez zarysowanie powło-
ki lakierniczej dokonał uszkodzenia pojazdu marki Seat. Straty 
3000 zł na szkodę zgłaszającego. 

Ul. Warszawska. Mężczyzna zawiadomił o tym iż w salonie 
samochodowym gdzie kupował pojazd Audi, nn nieupoważnio-
na osoba weszła w posiadanie jego danych personalnych zawar-
tych w dokumentacji ubezpieczeniowej 

z sąsiadami do lichenia
W dniach 17 i 19 września br.  Rada Osiedla Antoni-

nek Zieliniec Kobylepole zorganizowała dwa wyjaz-
dy pielgrzymkowe dla emerytów i rencistów z naszego 
osiedla do Sanktuarium „ Matki Bożej Licheńskiej - Bo-
lesnej Królowej Polski w Licheniu (fot z lewej). 17 wrze-
śnia wyjechała grupa emerytów i rencistów z Antoninka 
i Zielińca, natomiast 19 września - z Kobylepola. W wy-
jazdach uczestniczyło ogółem 120 osób.

Po mszy św. i osobistym czasie wolnym na zwiedzanie 
Sanktuarium, wszystkich uczestników podjęto wykwint-
nym obiadem w tutejszym Domu Pielgrzyma „Betlejem”. 
O zapotrzebowaniu na tego typu wyjazdy może świadczyć 
fakt, iż na listy rezerwowe było zapisanych kilkadziesiąt 
osób.

Uczestnicy nie kryli olbrzymiej radości, że mogli tak 
wspaniale i w takim miejscu spędzić czas ze swoimi 
sąsiadami i prosili nas o kontynuacje tego typu wyjaz-

Antoninek, Zieliniec Kobylepole

dów. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy i zapewniamy, że Rada Osiedla w  będzie 
nadal organizowała wspólne nasze wyjazdy, gdyż eme-
ryci i renciści oraz dzieci są grupami mieszkańców za-
sługującymi na szczególe traktowanie

                                              Mieczysław Wachowiak
                     Przewodniczący Rady Osiedla A-Z-K
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odkrywanie śródki 
„Kino, kawiarnia i spacer...”  – to cykl przechadzek po Po-

znaniu. Tym razem Na - moście jordana bardzo miła pani 
przewodnik swą opowieść zaczęła od historii  – pierwszego 
biskupa na ziemiach polskich oraz przypomniała koleje losu 
samego mostu, obecnie ulubionego miejsca spotkań Pozna-
niaków.  Z mostu podziwialiśmy Katedrę Poznańską i pałac 
Arcybiskupi, bez ich zwiedzania, gdyż  Ostrów Tumski jest 
obiektem innej przechadzki z tego cyklu. 

Przeszliśmy potem do kościoła Św. Małgorzaty z pięknie od-
restaurowanym wnętrzem i prezbiterium nakrytym sklepieniem 
gwiaździstym pokrytym rośliną polichromią. Tu „szeryf Śródki” 
pan Gerard Cofta przybliżył nam historię starań o jej rewitaliza-
cję, a pani przewodnik historię i zabytki kościoła. Wielkim mi-
łym zaskoczeniem był następnie poczęstunek przygotowany dla 
nas w restauracji „DO ŚRÓDKA” – mini porcje chłodników, sa-
łatek oraz pyszne lemoniady. 

Chroniąc się nieco przez słońcem podziwialiśmy budynek 
dawnej kongregacji Filipinów, którzy w XVII wieku mieli swo-
je Oratorium w kościele Św. Małgorzaty. Budynek  jest w sty-
lu późnobarokowym, a choć  jego skrzydła powstały w różnych 
wiekach, są identyczne.  Obejrzeliśmy  z zewnątrz klasztor Re-
formatów zbudowany w XVIII w., w którym mieści się obecnie 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. 
J. Sikorskiego, a następnie podeszliśmy na małe wzniesienie, by 
zwiedzić połączony z  powyższym Ośrodkiem kościół pw. Św. 
Kazimierza, należący teraz do parafii  Kościoła Polskokatolickie-
go. 

Pani przewodnik opowiedziała nam o  najcenniejszych obiek-
tach znajdujących się w kościele, w tym o tabernakulum z 1733 
r., pierwotnie pełniącym również funkcję relikwiarza. Bardzo 
sympatyczny  i dowcipny ks. proboszcz przybliżył nam historię 
powstania  Kościoła Polskokatolickiego, jego naukę  Po wyjściu 
z kościoła czekała nas kolejna niespodzianka – sorbety przygo-
towane przez niedawno otwartą kawiarnio – lodziarnię „Chiac-
ci –Cafe”. Przeszliśmy do sali Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niesłyszących, gdzie obejrzeliśmy film o powstawaniu 
obecnego mostu Jordana w 2007 r. Na zakończenie przechadzki 
odbył się konkurs z uzyskanych podczas niej wiadomości. Już nie 
możemy się doczekać kolejnego takiego wyjścia – obyśmy tylko 
mieli czas. Phm.                                                     Barbara Król

"Kino, kawiarnia i spacer"

Na kolejną wycieczkę z cyklu „Kino, kawiarnia i space-
r”„załapali” się członkowie KSH „OWAR” z os. Warszawskie-
go.  15 września spotkała się przy pomniku Armii „Poznań” 
bardzo liczna grupa wycieczkowiczów – ok. 200 osób. Wzgó-
rze św. Wojciecha było kiedyś osobną wsią,  Pomnik Armii 
„Poznań” ku czci bohaterów  tej armii odsłonięty został w1 
września 1982 roku.  Przeszliśmy na Cmentarz Zasłużonych 
Wielkopolan. 

Jest to najstarsza nekropolia w Poznaniu, funkcjonująca od 
1810r. W 1948r. zaprzestano pochówków na cmentarzu, rezer-
wując tę nekropolię dla osób szczególnie zasłużonych (wiele ta-
kich osób spoczęło tam już wcześniej). Dlatego odtąd nazwano 
ją Cmentarzem Zasłużonych. Następnym punktem zwiedzania 
był kościół pw. św. Wojciecha. Nadeszła pora na obejrzenie Po-
znańskiej Skałki – krypty zasłużonych przy powyższym kościele. 
Nad wejściem do krypty, na murze kościoła znajduje się piękny 
napis „Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale dlate-
go że nasza”.  

W krypcie spoczywają m.in. prochy  Józefa Wybickiego 
twórcy hymnu polskiego, Heliodora  Święcickiego założycie-
la i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, Feliksa No-
wowiejskiego – kompozytora, twórcy melodi Roty, Edmunda 
Strzeleckiego – podróżnika, serce generał Jana Henryka Dąbrow-
skiego, urna z ziemią z miejsca śmierci hm Floriana Marci-
niaka – pierwszego naczelnik Szarych Szeregów. Przeszliśmy 
następnie do znajdującej się naprzeciwko kościoła św. Wojcie-
cha  bazyliki św. Józefa. Jest to pierwszy kościół w Polsce poświę-
cony temu patronowi.  W świątyni znajduje się również tablica 
przypominająca, że w tym kościele pochowany jeMikołaj Skrze-
tuski, pierwowzór  bohater „Ogniem i mieczem”.  - Weszliśmy 
do piwnicy klasztoru izaproszeni zostaliśmy na strawę dla cia-
ła – kawę, herbatę, sok z owoców ogrodowych oraz pyszny pla-
cek ze śliwkami. Jak zwykle odbył się konkurs z wiedzy zdobytej 
na wycieczce, rozdano nagrody oraz wyświetlono  zdjęcia/wido-
ki starego Poznania, w tym zdjęcia kościoła i klasztoru karmeli-
tów sprzed wojny.  

       phm. Barbara Król – KHS OWAR , Osiedle Warszawskie

wędrówki z przewodnikiem
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

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

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

   kuśnierstwo
    kaletnictwo 

Szycie futer, kożuchów 
i wyrobów ze skór licowych.

Wymiana zamków,przeróbki.
Ul. Mińska 47 Os.Warszawskie

Tel. 618 709 278  

lekarz magdalena owCzarek
ul. główna 62, poznań

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

tel. 728 777 278   www. optyk-majchrzak.pl
    okulary od 98 zł +

bezpłatne badanie wzroku  

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



Pomost nad bagienkiem w dolinie Cybiny. 



rondo śródka po staremu

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
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