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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

im. bł. Natalii Tułasiewicz

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

wSpólnie z pozna-

 publiczna Szkoła poDStawowa

 publiczne liceum ogólnokSztałcące
im. Kard. Augusta Hlonda 

Kameralna - tylko jedna klasa z każdego 
rocznika, mniej niż 20 uczniów w klasie,

 - wszyscy się dobrze znamy, więc Twoje dzieci 
będą bezpieczne i otoczone profesjonalną opie-
ką

Publiczna  − finansujemy szkołę z sub-
wencji oświatowej i darowizn rodziców,

− oszczędzisz Twoim dzieciom "wyścigu 
szczrów" i zadbasz o ich przyszłość bez finanso-
wych wyrzeczeń.

Szkoła − nie stosujemy egzaminów wstęp-
nych, a mimo to mamy 13. miejsce w Wielkopol-
sce,

− od 4. klasy wszystkie dzieci uczą się języka 
niemieckiego, a Ty nie martwisz się o zajęcia do-
datkowe, bo na terenie szkoły odbywają się m.in. 
lekcje baletu, gry na gitarze, fortepianie, SKS i 
teatralne w języku angielskim.

Katolicka − dbamy o integralny rozwój 
uczniów (wiedza, wychowanie, wartości),

− Twoje dziecko znajdzie pozytywne wzory 
wśród nauczycieli i rówieśników 

Nad Maltą- z naszych okien widać las, a 
na WF dzieci chodzą do Term Maltańskich, 

− łatwo dojedziesz do nas z os. Warszawskiego, Śródki, An-
toninka, Zielińca i z gminy Swarzędz. 

Chętnie łączymy rodziny -Zapytaj o miejsca 
w klasach na wyższych rocznikach! 

Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
               ul. Mińska32, 61-049 Poznań
                        tel. 061 8794 941
            sekretariat@szkoly.poznan.ksw.pl
             
                 http://szkoly.poznan.ksw.pl
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odPowiada miejski 
konSerwator zabytków 

cel truDny, ale piękny  co z bRowaRem
mycielskich?

Miejska działka obok parku prxy ul. Browarnej w Antoninku. 
gdzie Rada Osiedla AZK pragnie zbudowacl placówke kultury, 

integracji  i społecznej aktywności. 

W odpowiedzi na Pana maila w sprawie obiektu zabytkowe-
go — budynku dawnego browaru Mycielskich w Kobylepolu, 
Miejski Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, że in-
westycja realizowana przez firmę Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.. 
uzyskała pozwolenie konserwatorskie 4 grudnia 2017 r. Miejski 
Konserwator Zabytków wydał wówczas pozwolenia na zmianę 
sposobu użytkowania budynków zespołu dawnego Browaru 
Kobylepole na budynki o funkcji apartamentowej i usługowo 
komercyjnej wraz z rozbudową istniejących obiektów i budową 
zespołu mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej. Termin 
realizacji inwestycji to grudzień 2020 r. 

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora, do maja 2019 r. prow-
adzono prace zabezpieczające budynek A przed negatywnym 
wpływem wód opadowych polegające na doraźnym uszczeln-
ieniu dachu budynku, naprawie rynien oraz rur spustowych. 
W połowie 2019 r. miały być prowadzone procedury przetar-
gowe mające na celu wyłonienie generalnego wykonawcy na 
realizacje inwestycji, na które wydane zostało pozwolenie kon-
serwatorskie w grudniu 2017 r., w tym m.in. zabezpieczenie 
piwnic budynku D oraz rewitalizacje wpisanego do rejestru 
zabytków budynku dawnego Browaru. 18 października 2019 
r. wydane zostało pozwolenie konserwatorskie na wykonanie 
odwodnienia piwnic budynku D z terminem wykonania prac 
do końca kwietnia 2020 r. MKZ Kierownik Oddziału Ochrony 
Zabytków Nieruchomych  Joanna Czech

REdAKCJA „MY”  tel. 61 876 84 88, 506 972 404
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.

Na podziw, szacunek, a przede wszystkim skuteczne po-
parcie zasługuje tak ambitna, że aż jakby nierealna idea, 
która zrodziła się w umysłach osób z Rady Osiedla Anto-
ninek- Zieliniec- Kobylepole.  Ten lokalny samorząd zwany 
przez urzędników protekcjonalnie  jednostką pomocniczą 
miasta postanowił zbudować od fundamentów budynek, 
który służyłby tutejszej społeczności jako miejsce spotkań i 
realizowania wszelkich działań zaspokajających potrzeby 
wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Obecnie takie nie-
skrępowane możliwości nie istnieją, bo nie mogą ich zapew-
nić np. placówki oświatowe czy kościoły. 

Rada Osiedla AZK porywa się więc na zadanie, które w 
Poznaniu w takim kształcie jak zamierzony nigdzie jeszcze 
nie zostało zrealizowane. Szczęśliwym uśmiechem losu jest 
fakt, że tuż obok zrewitalizowanego w ostatnich latach par-
ku przy ul. Browarnej w Antoninku istnieje wolna miejska 
działka jak ulał nadająca się do lokalizacji  wspomnianego 
obiektu publicznej użyteczności. Członkowie Rady Osiedla 
AZK podjęli konkretne starania, aby ten grunt pozyskać dla 
zrealizowania niezwkłego zamierzenia bez precedensu. Nie 
tylko nie odczuwamy niechęci ze strony miasta, ale widzimy 
życzliwy stosunek jego służb i urzędników – mówi przewod-
niczący Rady Osiedla AZK pan Mieczysław Wachowiak. 

W rozmowie z nami  wyraża także prawie pewność, że 
niecodzienne marzenie o osiedlowym centrum kultury i 
społecznego życia uda się zrealizować i następnie wspaniale 
wykorzystywać. Zdaniem M. Wachowiaka do pokonania są 
takie problemy jak zagospodarowanie i utrzymanie w przy-
szłości osiedlowej placówki.  Będziemy na tych łamach bie-
żąco relacjonować starania o jej stworzenie, co bez wątpie-
nia napotka wiele trudności, problemów i barier. Trzebatu  
podkreślić, że rada Osiedla, której przewodniczy M. Wacho-
wiak zdołała dokonać tak wielkiego dzieła jak zbudowanie 
pięknego parku w Antoninku przy ul. Browarnej.  

                                                                 Marcin dymczyk

Browar w Kobylepolu na zdjęciu prawdopodobnie z czasu 
II wojny światowej.  Widoczny główny budynek zbudowany 
przez hrabiego Józefa Mycielskiego.  Czy zostanie ocalony 

cenny zabytek polskiej kultury przemysłowej?
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Dary z głębi Serca
Przez ostatnie kilka miesięcy staraliśmy się pomóc finan-

sowo dwóm chłopcom z naszego osiedla. Ośmioletni Norbert 
dąbrowski cierpi na naczyńkowatość  limfatyczną i hiperin-
sulinizm,  siedemnastoletni Bartosz Judzin choruje na ostrą  
białaczkę  limfoblastyczną .W działania charytatywne włączy-
ła się spora grupa mieszkańców. Stowarzyszenie ,,Przystanek 
Folwarczna wystąpiło do Ministerstwa Cyfryzacji o zgodę na 
kwestę publiczną i takową zgodę otrzymało. 

Oprócz skarbon wystawionych  w sklepach osiedlowych  oraz 
piekarnio-cukierniach  Liczbański, odbyło się szereg imprez to-

warzyszących. Wśród nich wymienić należy  trzy rajdy rowero-
we, które odbyły się nie tylko na terenie osiedla, lecz ,,dojechały" 
do Świerczewa i Strzeszyna.

Stowarzyszenie Miłośnicy Doliny Cybiny zorganizowało za-
wody wędkarskie, a dochód z wpisowego przeznaczono w cało-
ści na leczenie chłopców.

Kulminacją działań stał się koncert charytatywny w ra-
mach ,, Razem ku nadziei", na Placu Wolności tydzień przed 
Świętami Bożego Narodzenia.

Wokół placu kursował specjalny tramwaj, w którym można 
było uczestniczyć w warsztatach bluesa , zbadać ciśnienie krwi 
oraz poziom cukru,a dla najmłodszych wystąpił teatrzyk lalko-
wy. Na scenie zaś występowała liczna plejada Domów Kultury, 
zespołów czy indywidualnych wykonawców: ( Bilokacja, Mau-
rycy Majewski, Masterbrass, Grupa taneczna ,,Ladies" ze Szkoły 
Tańca ,,Diament" z Antoninka czy gwiazda wieczoru Humam  
Ammari.  Było nie tylko świątecznie, lecz nade wszystko czuło 
się atmosferę wzajemnej integracji.

Pragnę podziękować  panu zastępcy prezydenta Jędrzejowi 
Solarskiemu za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Dzięku-
ję też Estradzie Poznańskiej,  Aquanetowi oraz MPK. Poznałem 
wielu  fajnych ludzi, z którymi możliwość  współpracować  to za-
szczyt, m. in. Małgorzata Andrysiak (Fundacja Akuratna ) oraz 
Michał Stefaniak .... DZIĘKUJĘ !

Pragnę przytoczyć tutaj słowa jednej z opiekunek naszych 
chłopców: ,,Wasza akcja ukazuje jakimi jesteście wspaniałymi 
ludźmi, że można na Was liczyć w każdej potrzebie. Słowa ni-
gdy nie są tym co czuje serce, lecz zawsze płyną z jego głębi . 

Łącznie uzbieraliśmy ponad 11 tys. złotych, które zostały 
przekazane na konta chłopców! Pragnę teraz Podziękować Wam 
Drodzy ! Dziękuję za oddane głosy na moją osobę w plebiscycie 
,,Głosu Wielkopolskiego" na ,,Osobowość Roku 2019 w kategorii 
Działalność Społeczna i Charytatywna"  ....zostałem jego zwy-
cięzcą ! Z poważaniem                                Krzysztof Bartosiak 

Tajemniczy, zapomniany staw przy starej elekrowni na 
Ostrowie Tumskim

Takie puste tereny na północy Ostrowa Tumskiego mają 
niebawem bardzo się zmienić.

Skutki kolejnego andalizmu na placu zabaw przy ul. Wandy/
Sabiny w Antoninku

Mieszkańcy proponują, aby ten i inne obiekty na osiedlu objąć 
monitoringiem.
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JeSzcze raz o Smogu
Walczmy ze źródłem zła!

Drzew nic nie zaStąpi

dawno, dawno temu tak bywało, że 
każdą porą roku czystym powietrzem się 
oddychało. dzisiaj do płuc tylko SMOG 
będzie się wchłaniało – mówił dziadek do 
swych wnuków, cały zatroskany, tłumacząc 
im jakich jeszcze nieszczęść będzie 
przybywało. I wyjaśnił: smog jest to wymies-
zanie powietrza z pyłami i spalinami, a za to 
odpowiadają przemysł, transport samochodowy oraz  piece w 
domach  opalanych węglem i drzewem, ale także niedozwolo-
nymi odpadami. I stąd na każdym kroku wchłaniamy trujące 
związki. Najbardziej dotkliwie odczuwamy to zimową porą, 
gdy otwieramy okna, aby przewietrzyć pomieszczenia. 

Zadajemy sobie pytanie, co władza czyni, aby zlikwidować 
smog. Dopiero do 2023 r. mieszkańcy Poznania mieliby wymienić 
wszystkie 25 tys. pieców i kotłów, a  każdy rok, w którym mamy 
przekroczenie dopuszczalnej liczby dni ze smogiem, to rok, w 
którym kolejni ludzie z Poznania umierają na choroby wywołane 
pyłami zawieszonymi w powietrzu, to choroby układu krążenia, 
układu oddechowego, alergie, nowotwory, a także zagrożenie dla 
kobiet w ciąży i ich potomstwo. Tak więc sprawa jest niezwykle 
ważna, przeto właściciele pieców na węgiel i drewno winni 
skorzystać z możliwości wymiany na inne źródła ogrzewania, bo 

mogą otrzymać dotację nawet do 7 tys. zł, ale koszty muszą być 
udokumentowane. I to jest do osiągnięcia, jak dowiedzieliśmy 
się od p. Magdaleny Michalak z Wydziału Ochrony Środowiska. 
W tej kwestii mieszkańcy naszych osiedli winni nakłonić Radę 
Osiedla do wystąpienia z wnioskiem do Rady Miasta o podjęcie 
uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej. Taka 
uchwałę Spieszmy się więc, aby uchronić nas przed dalszym za-
nieczyszczaniem klimatu. Dziadek  wnukom smutną przekazał 
prognozę: -Lata miną, nas już nie będzie, nie doczekamy się 
zmiany na lepsze... I z żalem zakończył opowieść o klimacie: 
-Nie ma to jadrzewiej się oddychało.    Henryk Rozwadowski

Wiadomość z ostatniej chwili: Już druga dobę koczują 
mieszkańcy Jeleniej Góry w swoim Urzędzie Miasta o dotację 
na wymianę pieców. Ale to  kropla w morzu potrzeb w skali 
kraju.

Mieszkańcy Poznania długo oczekiwali na szeroko zakrojo-
ną debatę o ochronie drzew w mieście. I oto dnia 26 lutego br. 
zebrała się Komisja Dialogu Społecznego do spraw środowi-
ska z udziałem miejskich radnych i osób zainteresowanych, jak 
obrońcy doliny Szklarki, przerażeni wycinką starych drzew przy 
ul. Ziemowita w Antoninku. Był wśród nich naukowiec Lesław 
Rachwał – dendrolog znany od lat ze swej społecznej działalności 
w obronie przyrody. Ustalono. że konieczne jest wywołanie  dys-
kusji na tematy przyrodnicze, zwłaszcza  w aspekcie zagospoda-
rowania przestrzennego, stworzenie stref ochrony, ratowanie po-
jedynczychdrzew. . Napiętnowano nadmierne ogławianie drzew, 
przedstawiono stan zadrzewienia w wielu miejscach miasta i zni-
kajace pomniki przyrody. .

Komisja Dialogu Społecznego proponuje stworzenie mapy 
drzew, czyli elektronicznaą bazę danych. Uzyskamy łatwo do-

Dajemy cień, tlen, świadectwo przeszłości

stępną informację  o istniejących zasobach drzew. Będziemy 
nawet wiedzieli o kompensacji każdego utraconego lub chorego 
drzewa. Taką mapę drzew tworzą już Wrocław i Kraków. Ocze-
kujemy, że w naszym „Czasopiśmie Mieszkańców MY” będą pu-
blikowane systematycznie informacje o działaniach w ochronie 
przyrody, w tym zwłaszcza poznańskich lasów. Henryk Rozwa-
dowski.    

Czy takie drzewo musiało zostać wycięte? - pyta poznańskich 
leśników H. Rowadowski.

 KIedy wyrosną takie drzewa jak te ostatnio wycięte?
Las miejski ma inne zadania niz produkcja drewna.

Pan Henryk  Rozwadowski domaga się rzetelnego 
i przekonujacego uzasadnienia wycinania drzew w miejskim 

lesie. 
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kości pochowane
Stare Dzieła uratowane 

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego
poDnioSłe uroczyStości

Świątynia na Komandorii stała się jednym z kościołów 
pasyjnych w Wielkim Poście. Jednocześnie wielkim krokami 
zbliża się ostateczny finał trwającego ponad 3 lata remontu 
kościoła. dla przypomnienia: 6 grudnia 2016 roku uzyskano 
pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowa-
dzenie  prac konserwatorskich, teraz 5 marca nastąpił odbiór 
konserwatorski przez MKZ.

Niejako ukoronowaniem tych dwóch zdarzeń ma być uro-
czystość 8 marca: tego dnia ksiądz arcybiskup Stanisław Gadecki 
namaści i poświęci nowy ołtarz. Jednocześnie to dzień kiedy ko-
ściół św. Jana Jerozolimskiego za Murami jako kościół stacyjny 
gościć będzie wszystkich tych, którzy pradawnym zwyczajem 
rzymskim (z IV-V w., w Poznaniu: od 2017 r.) odwiedzają świą-
tynie, aby celebrować stacje wielkopostne, każdego dnia w in-
nym kościele. O godz. 16: Gorzkie Żale, po nich wspomniana 
uroczystość z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego i Droga 
Krzyżowa przy odnowionych stacjach.

Pięknie odnowiony jest każdy zakątek świątyni, również – 
zakrystia. A w niej nowe meble, zaprojektowane przez  artystkę 
plastyka, architekta wnętrz Aleksandrę Kołaczyk a wykonane 
przez innego artystę rzemiosła stolarskiego  z jarocińskiej firmy 
MEBLE-Fiedler.  W swojej formie nawiązują do stylu gotycko-

romańskiego (bo taki jest kościół św. Jana Jerozolimskiego), co 
nie przeszkodziło w ich nowoczesnej funkcji. Są wykonane z 
drewna i okleiny dębowej. W nowej aranżacji zakrystii elegancko 
wyeksponowano prastarą misę   do mycia rąk (lawaterz – jed-
no z licznych i zaskakujących odkryć podczas remontu kościoła, 
co miało miejsce latem 2018 r.) i niektóre paramenty liturgiczne 
(np. naczynia liturgiczne). Nie wszystkim parafianom uda się 
zerknąć do zakrystii, ale wszyscy zauważą np. nowe meble w pre-
zbiterium i docenią wygodę ławek.

Wkrótce przyjdzie czas podsumowań, przypomnień wyda-
rzeń tego niezwykle... pasjonującego remontu świątyni, który 
relacjonowaliśmy na łamach MY – co miesiąc przez te wszystkie 
lata, wspomagana przez księdza proboszcza Pawła Deskura oraz 
rzesze fachowców. Już dzisiaj – dziękuję za merytoryczną pomoc 
i... cierpliwość. Ewa Kłodzińska, Foto: Waldemar Malicki  
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Teatr Scena na Piętrze

SekS, miłość i rozwóD
Scena przy Masztalarskiej 8 ma nie tylko stałych sympatyków 

na widowni, ale – jak się wdaje – również na... scenie: to artyści, 
którzy lubią tutaj, kameralnie zaśpiewać, zagrać. W tym gronie 
jest zapewne Agnieszka Chrzanowska, która z powodzeniem 
wystąpiła z koncertem w lutym a i Artur Gotz znany widzom 
Sceny jako artysta śpiewający. Gotz to jednak także aktor i ter-
az zobaczymy go w tym wcieleniu. Inna rzecz (to tak, na mar-
ginesie), że piosenki Gotza zawsze były teatralnymi, aktorskimi   
miniaturkami...  

Duet aktorski Anna Walkowiak-Sikorska i Artur Gotz zobac-
zymy w  sztuce Michała Walczaka ,,Pierwszy raz” (tekst nagrod-
zony europejską nagrodę autorską podczas „Heidelberger Stuck-
markt Forum Junger Autoren” w Niemczech) 9 marca. Reżyseria: 
Adam Biernacki. To rzecz o relacjach damsko-męskich, o 
seksualności bez miłości...

Do miłośników Sceny na Piętrze należą także Marzanna Graf 
i Aleksander Mikołajczak, dostarczając zawsze wiele uśmiechu, 
ale i refleksji. Tak pewnie będzie również 20 kwietnia gdy artyści 

zjadą na Masztalarską z komedią ,,Poślubieni Pogubieni”. 
To będzie rzecz o miłości, skąpstwie i... rozwodzie. 
Szczegóły – w następnym numerze ,,MY”
Bilety na wszystkie spektakle można rezerwować telefonicznie 

(61 852 09 95, 602 310 699) lub za pośrednictwem poczty inter-
netowej snp@estrada.poznan.pl. Odbiór biletów w kasie Estrady 
tylko w dniu spektaklu od godz. 17. Bilety są też dostępne w kinie 
Muza i Domu Tramwajarza. (E.K.)

-O, Żabka! To nowa handlowa odsłona w pawilonie przy 
ul.Warszawskiej/Michała. Mało kto jednak pamięta, że w tym 
miejscu gdzieś na początku lat 60. ub.w., była... księgarnia, która 
pewnie powstała w związku z  oddaniem do użytku ,,tysiąclatki” 
Szkoły Podstawowej nr 85.  Potwierdza to moja ,,podstawówko-

z histoRii Pawilonu

wa” koleżanka – Ania. -To była jedyna i spora atrakcja dla naszej 
niemałej grupy, idącej ze szkoły do domów przy Bnińskiej i dalej. 
Sprzedawano tutaj nie tylko książki. Pamiętam, że z kuzynką-
równolatką Danką przez pół roku składałyśmy pieniądze, aby w 
tej księgarni kupić śliczny, wymarzony porcelanowy dziecięcy... 
serwisik do kawy. To było cudo! Potem w korytarzu domu zrobi-
łyśmy... kawiarenkę i zmusiłyśmy jej starszego brata, aby zamó-
wił kawę – zapewne zbożową. 

A ja w tej księgarni kupiłam swoją pierwszą płytę (za własne 
pieniądze) – singel z piosenkami Sławy Przybylskiej. Adapter 
Bambino dostałam w prezencie.

Gdy księgarnia zamknęła podwoje, pawilonik często ział pu-
ską, choć na chwilę usytuował się tutaj warzywniak. Nie zdobył 
jednak klientów. W bliższych nam czasach powstał tutaj sklep 
spożywczo-warzywniczo-mięsny – najpierw nazywał się ,,U 
Dyzia”, później ,,Groszek”, a można było w nim kupić także np. 
drobiazgi potrzebne w gospodarstwie domowym czy kosmetyki. 
No, i teraz – kolejna odsłona tej historyjki czyli ,,Żabka”. Zdaje 
się, że sąsiadujący sklep motoryzacyjny był dobudówką poczy-
nioną przez pp. Kaniewskich. I tutaj zmieniał się asortyment (np. 
w latach 70-tych oferował b. efektowne lampy a i sprzęt AGD). 
Sklep prowadzi już kolejne pokolenie – specjalizując się w tym co 
kierowcom niezbędne.

                              Ewa Kłodzińska, Foto: Waldemar Malicki 

czaSopiSmo mieSzkańców „my” oD 20 lat uczeStniczy 
w coDziennym życiu oSieDlowych Społeczności
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wiRus
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”.

Kiedy Angkor Wat pustoszała, wkroczyła tu dżungla.

Od kilku tygodni cały świat śledzi z uwagą rozwój epidemii 
koronawirusa, która rozpoczęła się w chińskim mieście Wuhan. 
Codziennie media donoszą o nowych przypadkach zachorowań 
w coraz to nowych krajach. Oprócz Chin oczy świata zwró-
cone są także na kraje Azji Południowo-Wschodniej, w tym 
oczywiście na Tajlandię. Jak sprawa z koronawirusem wygląda 
tutaj? Czy należy się bać? Czy należy odwołać zaplanowane 
wakacje w Krainie Uśmiechu? Jakie środki należy przedsięwziąć, 
by uniknąć zakażenia?

Otóż nie taki diabeł straszny, jak go malują. W Tajlandii od-
notowano do tej pory zaledwie kilkadziesiąt przypadków ko-
ronawirusa i to wyłącznie wśród ludzi, którzy przyjechali z Chin, 
z rejonu Wuhan – ogniska epidemii.

Pod koniec stycznia obchodzony jest Chiński Nowy Rok i 
tradycyjnie o tej porze roku mnóstwo Chińczyków przyjeżdża na 
wakacje do Tajlandii. Władze kraju bardzo obawiały się napływu 
gości z Chin właśnie w tym czasie, ale obawy okazały się płonne. 
Jak wspomniałem – wykryto zaledwie kilkadziesiąt przypadków 
wirusa, a większość chorych już wyzdrowiała i opuściła szpitale. 
Nie doszło do ani jednego zgonu z tego powodu.

Nie oznacza to jednak wcale, że Tajowie lekceważą 
zagrożenie! Pasażerowie przylatujący z Chin są badani na lotni-
skach i w razie jakiegokolwiek podejrzenia choroby trafiają na 
kwarantannę. Władze Tajlandii uruchomiły szeroko zakrojoną 
akcję informacyjną, by obywatele Krainy Uśmiechu wiedzieli jak 
bronić się przez zakażeniem. 

W mojej szkole rozdano dzieciom i nauczycielom specjalne 
maski z filtrem węglowym. Nie są one niczym nowym, ponieważ 
na co dzień wielu Tajów chodzi w podobnych maskach. Robią 
to z kilku powodów. Niektórzy są przeziębieni i nie chcą zarażać 
innych (co uważam za bardzo odpowiedzialne zachowanie!), ale 

Moja klasa w maskach. 

większość wierzy, że owe maski chronią ich przed wszechobec-

nym smogiem. 
Powietrze w Bangkoku jest bardzo złej jakości – miliony 

skuterów i samochodów wypluwają z siebie szkodliwe spaliny i 
chwilami naprawdę ciężko się tu oddycha. Problem w tym, że 
owe maski przed smogiem i zanieczyszczeniami nie chronią 
wcale albo robią to w bardzo niewielkim stopniu. Ja noszę je 
niechętnie, bowiem w tym klimacie zamaskowana twarz bardzo 
szybko się poci.

W wielu miejscach publicznych, w supermarketach, czy 
na stacjach kolejki BTS ustawiono dozowniki z płynem 
dezynfekującym. Zauważyłem, że Tajowie chętnie z nich 
korzystają.

Moją szkołę dotknęła za to inna epidemia – epidemia zwykłej 
grypy typu A. Jak co roku spora część mojej klasy nie pojawiła 
się na zajęciach. Wirus grypy nie ominął także mnie. Trudno, 
musiałem przecierpieć swoje. Ta epidemia jest jednak normal-
nym zjawiskiem – wybucha w naszej szkole zawsze pod koniec 
pory chłodnej. Zabrzmi to dziwnie, ale temperatura poniżej 30 
stopni to dla Tajów siarczysty mróz. No, a skoro mróz to i choro-
by.

Jeden z moich uczniów jest z pochodzenia Chińczykiem i 
tuż przed wybuchem epidemii pojechał do Chin, by odwiedzić 
swoją rodzinę. Niestety, jego rodzina mieszka w rejonie Wuhan 
odciętym od świata i Li do tej pory nie może wrócić do Tajlan-
dii. Humor go jednak nie opuszcza i jest w stałym kontakcie z 
nami za pośrednictwem Internetu. Mam nadzieję, że epidemia 
niedługo się skończy i Li wróci do szkoły.

Także jak widzicie moi Drodzy Czytelnicy – nie ma co 
panikować i odwoływać wymarzone wakacje. Ryzyko zarażenia 
się koronawirusem jest tutaj znikome. Znacznie mniejsze, niż 
ryzyko zakażenia dengą (gorączką tropikalną), czy malarią. 
Wystarczy zachować zwykłą ostrożność, unikać tłumów, myć 
ręce nieco częściej niż zwykle, a wszystko na pewno będzie w 
porządku. 

Aha! No i na wszelki wypadek jednak chyba warto nosić 
maseczkę na twarzy.                                               Mateusz Biskup

Po  zabytkowej willi miejskiej przy ul. Główna 5 pozostał tylko 
wykop, zapewne jako miejsce pod inwestycję deweloperską. 

Jeszcze nadal stoi bliźniacza willa przy ul. Główna 7.
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wizytacja na komandoRii
W każdej parafii co pięć lat odbywa się wizytacja kanonicz-

na, która ma na celu zapoznanie ze stanem duszpasterstwa, 
katechezy, administracji. W parafii św. Jana Jerozolimskiego 
została ona w lutym przeprowadzona prze ks. bp. Grzegorza 
Balcerka, który m.in. odprawił msze św., spotkał się z grupa-
mi parafian. 

W każdej parafii co 5 lat

Złożył też wizytę w Domu Pomocy Społeczne przy Konar-
skiego, gdzie został powitany przez przedstawicieli rady miesz-
kańców i dyrekcję. Ks. proboszcz Paweł Deskur, kapelan DPS za-
poznał gościa z funkcjonowaniem kaplicy w tym domu. Ksiądz 
Biskup rozmawiał z mieszkańcami, podzielił się refleksjami na 
temat choroby i cierpienia.

 Rozmawiał o rodzinnych parafiach, bo w DPS mieszkają lu-
dzie z różnych zaką                                    Bożena Kujawa (E.K.) 

Foto: Natalia Kaźmierczak ,  Waldemar Malicki
Ksiądz biskup Grzegorz Balcerek udzielił błogosławieństwa, 

odwiedził też chorych mieszkańców DPS w ich pokojach. Na 
pamiątkę wszyscy dostali obrazek z podobizną  Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 

Ksiądz biskup Grzegorz Balcerek
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chodnik na haRceRskiej

na wielki Post
Powiem Wam uczciwie, że jakoś 

nie utkwiły mi w pamięci wspomnie-
nia z dzieciństwa na temat Wielkiego 
Postu poza jednym kiedy to starsi ko-
ledzy – ministranci na nocne czuwanie 
przed Rezurekcją przynosili za sobą 
"wałówkę", aby po północy, kiedy post 
się skończył,  móc zjeść kiełbasę. Tak, 
wtedy było oczywiste, że należy pościć i 
to dosyć konkretnie. A dzisiaj?

Wspominam inne doświadczenie: w kaplicy na os. Kościusz-
kowców w Swarzędzu była jedna skarbona przytwierdzona do 
ściany nieopodal konfesjonału. Stosownie do okresu liturgiczne-
go zmieniał się na niej tylko napis – ten wielkopostny brzmiał 
"Jałmużna postna". Codziennie jedna z pań właśnie w tym okre-
sie składała tam swój datek – małą oszczędność z codziennego 
budżetu. A dzisiaj?

Poniżej zamieszczony tekst publikujemy jako obowiązek 
wynikający z ustawy Prawo Prasowe.                Redakcja „MY”

Działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 
1984 r. Prawo prasowe ( Dz.U. z 2019 r.. poz. 1914),  w imie-
niu Osiedla Główna — jednostki pomocniczej Miasta Poznania 
wnoszę o sprostowanie artykułu pt. .”Chodnik na Harcerskiej” 
opublikowany w „MY” Czasopismo Mieszkańców, luty 2020 nr 
2 (230). 

Nieprawdziwe są informacje jakoby Rada Osiedla Główna 
została nakłoniona do sfinansowania remontu chodnika na ul. 

Harcerskiej. Nieprawdą jest, że takie informacje zostały umiesz-
czone na stronie internetowej Osiedla — Osiedle nie prowadzi 
strony internetowej. To Osiedle na spotkaniu z zastępcą prezy-
denta Poznania p. Mariuszem Wiśniewskim zabiegało o możli-
wość odseparowania chodnika od jezdni ul. Harcerskiej i stwo-
rzenie dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły, deklarując przezna-
czenie środków naliczonych dla Osiedla w budżecie miasta. Do 
Osiedla nie wpłynęły również głosy mieszkańców sprzeciwiające 
się przekazywaniu środków na powyższy cel, wręcz przeciwnie 
społeczność, zwłaszcza SP nr 45 bardzo liczy, że przedsięwzięcie 
uda się zrealizować w 2020 roku. 

                            Podpisał: Zastępca przewodniczącej 
                             Zarządu Osiedla Główna Michał Taraska.

Odpowiadając na pismo, które wpłynęło do Urzędu Miasta 
Poznania w dniu 20 stycznia 2020 r. w sprawie zarzutów dotyczą-
cych inwestycji budowy chodnika przy ul. Harcerskiej w Poznaniu, 
uprzejmie informuję: 

 (...) Odnosząc się do budowy chodnika przy ul. Harcerskiej 
wyjaśniam, że posiada ona nieuregulowany stan prawny. Odcinek 
od skrzyżowania z ulicą Główna do boiska Polonli Poznań, w czę-
ści znajduje się we władaniu osób fizycznych (głównie jezdnia), 
a w części we władaniu Miasta Poznania (działki o nr 19, 20/10, 
20/12, 20/14, 20/16, obr. 01, ark. 11 położone bezpośrednio wzdłuż 
ogrodzenia budynków szkolnych). Na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Główna do głównego budynku szkoły praktycznie nie istnieje 
chodnik, który byłby odseparowany od jezdni i zapewniałby nale-
żyte bezpieczeństwo użytkownikom — zwłaszcza dzieciom. 

Mając na uwadze powyższe oraz oczekiwania społeczności 
szkoły oraz rodziców, Rada Osiedla od dawna czyniła starania, 
aby kompleksowo zmodernizować ul. Harcerską i chciała przezna-
czyć na ten cel naliczone dla Osiedla w ramach budżetu Miasta 
środki. Jednak z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów 
Zarząd Dróg Miejskich nie mógł realizować zadania. Dlatego pod-
jęto działania mające na celu sfinansowanie ze środków naliczo-

nych dla Osiedla jedynie remontu chodnika na gruntach należą-
cych do miasta i odseparowanie go od jezdni. 

W tym celu 27 września 2019 r. odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli jednostki pomocniczej z moim udziałem, na którym pozy-
tywnie ustosunkowałem się do tego pomysłu i poleciłem spotkać się 
w tej sprawie z Zarządem Dróg Miejskich, co nastąpiło 9 paździer-
nika 2019 r. Na spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg 
Miejskich panem Ireneuszem Woźnym wstępnie udało się uzgod-
nić proponowany - zakres prac i szacunkowe koszty inwestycji, któ-
re zostały ujęte w projekcie planu wydatków Osiedla na 2020 r. na 
jedno ogólne zadanie pn. Remonty chodników na terenie Osiedla. 

Obecnie Osiedle oczekuje na spotkanie z ZDM, które odbędzie 
się 25 lutego 2020 r. i na którym nastąpi omówienie i uzgodnienie 
zakresu zadań ze środków przekazanych przez Osiedle na 2020 r., 
dlatego dopiero wtedy zapadnie ostateczna decyzja czy przedmio-
towe przedsięwzięcie uda się zrealizować. 

Reasumując, należy stwierdzić, że Rada Osiedla nie została 
zmuszona lub nakłoniona do sfinansowania remontu chodnika na 
ul. Harcerskiej.                         Zastępca Prezydenta Poznania 

                                                                      Mariusz Wisniewski
(...) Usunięto nieistotny tu opis zasad funkcjonowania jed-

nostek pomocniczych miasta.                                         Redakcja.

Wielki Post to czterdzieści dni przygotowania do najważ-
niejszych liturgicznie świąt kościelnych – do Wielkanocy. Czas 
trwania tego okresu nawiązywał wprost do długości Jezusowego 
postu poprzedzającego rozpoczęcie przez Niego publicznej dzia-
łalności. To od nas zależy, czy ten czas będzie wyjątkowy religijnie 
ale też i np. kulinarnie postny (smak oleju lnianego i rydzowego, 
którym można polać ziemniaki np. w Popielec czy Wielki Pią-
tek). Od nas też zależy, czy będzie to czas głębszego zatrzymania 
i zadumy nad swoim życiem, może bardziej znaczony ciszą niż 
muzyką i zabawą.  Pomogą nam w tym dobrym przeżywaniu na-
bożeństwa postne. Zapraszam na  Gorzkie Żale - to typowo pol-
skie nabożeństwo - w każdą niedzielę o godz. 17.15. W piątki po 
mszy św. o godz. 17.30 będziemy rozważać Mękę Pańską, a druga 
Droga Krzyżowa – dla młodzieży i dłużej pracujących – o godz. 
20.30. Dla parafian w Bogucinie – Droga Krzyżowa odbywać się 
będzie po mszy o godz. 19. Zapraszam również na wielkopostne 
rekolekcje (28.03.–1.04.). Planujemy też Drogi Krzyżowe w tere-
nie – na Głównej i w Bogucinie  

                  Proboszcz na Głównej ks. Zbigniew Szlachetka
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Fyrtel główna

harmonogram wyDarzeń na marzec 2020

Od marca 2019 roku na Głównej działa Fyrtel Główna – 
Centrum Inicjatyw Lokalnych – miejsce, w którym odbywa-
ją się wydarzenia skierowane do lokalnej społeczności. CIL 
to także przestrzeń do realizacji inicjatyw oddolnych miesz-
kańców. Organizatorzy Centrum Inicjatyw Lokalnych – Sto-
warzyszenie Młodych Animatorów Kultury – mają w planach 
realizować swoje działania również w 2020 roku.

 – Rozstrzygnięto konkursy organizowane przez Miasto Po-
znań. Już dziś możemy powiedzieć, że SMAK (Stowarzyszenie 
Młodych Animatorów Kultury) będzie kontynuował dwa projek-
ty skierowane do mieszkańców Głównej. Będą to: Fyrtel Głów-
na – Główne Centrum Kultury oraz Fyrtel Główna – Centrum 
Inicjatyw Lokalnych – mówi Daniel Stachuła, koordynator pro-
jektów.

Siedziba SMAK mieści się na poddaszu budynku byłego 
Gimnazjum nr 20 przy ul Głównej 42. To właśnie w tej przestrze-
ni odbywają się warsztaty, spotkania, prelekcje, spotkania oraz 
realizowane są inne, ciekawe inicjatywy. 

Stowarzyszenie ma w planach m.in. realizację Dnia Sąsiada 
– święta mieszkańców i mieszkanek Głównej. W zeszłym roku 
udało się zgromadzić całkiem sporą liczbę uczestników. Oprócz 

04.03. godz. 17:30 Główna: pogłosy - 
warsztaty chóralne dla seniorek i seniorów 

05.03. godz. 17:30 Warsztaty makijażu dla 
kobiet 

06.03. godz. 16:00 art_science: warsztaty 
naukowo-artystyczne

  09.03. godz. 17:00 Malowanie intuicyjne 
- warsztaty rozwojowe dla kobiet 

11.03. godz. 17:30 Główna: pogłosy - 
warsztaty chóralne dla seniorek i seniorów 

11.03. godz. 17:30 Biblioteka Sąsiedzka - 
spotkanie organizacyjne 12.03. godz. 17:00 
Fyrtel_sound: warsztaty gry na ukulele 

Centrum Inicjatyw Lokalnych tego w ciągu całego roku odbywać będą się cykliczne warsztaty, 
koncerty, spektakle oraz spotkania integracyjne dla mieszkań-
ców.

– Aktualnie jesteśmy także w trakcie przygotowywania więk-
szej akcji, ponieważ na Głównej niedługo powstanie… Biblio-
teka Sąsiedzka. Grupa mieszkańców i mieszkanek wpadła na 
pomysł, by stworzyć bibliotekę własnymi siłami. I to się dzieje! 
Zgromadziliśmy już ok. 1000 książek, a to nie koniec! Cały czas 
darczyńcy przekazują książki dla naszej Biblioteki Sąsiedzkiej. 
Mieszkańcy opisują je, katalogują i układają. Niedługo powstaną 
regały i półki – wyjaśnia koordynator projektu. 

Organizatorzy dostrzegają, że ich działania spotykają się z 
uznaniem i zadowoleniem mieszkańców, dlatego chętnie współ-
organizują razem z nimi kolejne wydarzenia. 

– O wszystkich realizowanych wydarzeniach informujemy 
mieszkańców za pośrednictwem Internetu. Co więcej, w połowie 
poprzedniego roku przy ul. Głównej 42 ustawiliśmy gablotę in-
formacyjną, w której również znajdują się informacje dotyczące 
zbliżających się wydarzeń – dodaje Daniel Stachuła

Wszystkie informacje i dokładne daty znajdują się na Face-
booku – warto zaglądać i śledzić poczynania społeczników, ani-
matorów i artystów działających na Głównej, bo pewnie jeszcze 
niejeden raz zaskoczą nas swoją kreatywnością. Aby znaleźć 
szczegółowe informacje, należy w wyszukiwarce Facebooka wpi-
sać: Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych lub Stowa-
rzyszenie Młodych Animatorów Kultury. Zachęcamy do udziału 
w wydarzeniach!                                                      Oprac. SMAK

14.03. godz. 17:00 Uwaga! Roboty na wy-
sokości! -warsztaty robotyki dla dzieci 

18.03. godz. 17:30 Główna: pogłosy - 
warsztaty chóralne dla seniorek i seniorów 

19.03. godz. 17:00 Fyrtel_sound: warszta-
ty gry na ukulele 

19.03. godz. 17:30 GIM! Główna Inicjaty-
wa Młodzieżowa - spotkanie warsztaty 

20.03. godz. 17:00 Pod wieczorek: spotka-
nie z mieszkańcami 

25.03. godz. 17:30 Główna: pogłosy - 
warsztaty chóralne dla seniorek i seniorów 
26.03. godz. 17:00 Fyrtel_sound: warsztaty 
gry na ukulele 

                Warsztaty tworzenia kostiumów. 
Warsztaty naukowo-artystyczne w siedzibie SMAK 
na podaszu byłego  Gimnazjum przy ul. Główna 42
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Szkoła poDStawowa z oDDziałami gimnazJalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerSkieJ 3
BARdZO BOBRA WYSTAWA
Piotr C. Kowalski - malarz, profesor zwyczajny, wykładow-

ca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu był gościem naszej 
Szkoły. Artysta spotkał się z uczniami klasy 2a, opowiadał o swo-
jej twórczości, fascynacji kolorami oraz podglądaniem zwierząt. 
Teraz Pan Piotr przygotowuje wystawę pt. „Bardzobobra wysta-
wa” i zaprosił nas do wykonania prac o tej tematyce

POCZET NA CYTAdELI
Dnia 23 lutego 2020 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły 

uczestniczył na poznańskiej Cytadeli w obchodach 75. rocznicy 
zakończenia niemieckiej okupacji i walk o Poznań.

„dRZWI OTWARTE” 
12 MARCA 2020 R.17.00

GOdOMY PO NASZEMU
Dnia 21 lutego w naszej szkole odbył się konkurs gwary regio-

nu zatytułowany -  -"Godomy po naszemu".Wzięli w nim udział 
uczniowie klas szóstych , siódmych i ósmych. Wśród znanych 
wyrażeń gwary poznańskiej znalazły się też prawdziwe zagad-
ki. Szczególną wiedzą wykazały się reprezentacje następujących 
klas: 1. VIII a, 2.. VIIIb, 3. VIIa Gratulujemy.

KONKURS PLASTYCZNY
Uczniowie klas 1-3 i oddziałów przedszkolnych przygotowa-

li prace na konkurs „W krainie Królowej Śniegu”. Dzieci miały  
wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ była to praca przestrzenna. 
Pomimo tego świetnie poradziły sobie z tym zadaniem, a wszyst-
kie prace były bardzo ładne i wyjątkowo oryginalne. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Gratulujemy i zachę-
camy do udziału w kolejnych konkursach.  Wyniki konkursu:

I miejsce Julia B. 0 b, II miejsce Szymon S. 2 b
III miejsce Izabela L.  2 b

O POEZJĘ TRZEBA dBAĆ  
ZAPRASZAMY 

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
NA KOLEJNĄ EdYCJĘ 

MIĘdZYSZKOLNEGO KONKURSU  
„O POEZJĘ TRZEBA dBAĆ”

W SP 45  dNIA 21 MARCA 2020 R. 
O GOdZINIE 10.00
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 Ul. Warszawska. N/n sprawca w sklepie Lidl dokonał kra-
dzieży alkoholu oraz 6 sztuk robotów kuchennych o łącznej war-
tości 7168 zł. 

 Ul. Św. Michała. N/n sprawca poprzez przecięcie kłódek 
dokonał włamania do kontenera na placu budowy, a następnie 
kradzieży agregatu prądotwórczego, piły do cięcia kostki bruko-
wej, młotowiertarki. Brak monitoringu. 

Ul. Warszawska. Zgłaszająca zawiadomiła o tym iż jej kon-
kubent poprzez bicie, wyzywanie, poniżanie, przypalanie pa-
pierosem znęca się psychicznie i fizycznie. Sprawca zatrzymany 
przez f-szy OPP. 

 Ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. N/n sprawca 
dokonał przywłaszczenia telefonu marki Samsung S8 pozosta-
wionego na ławce przy jeziorze Malta. Straty 700 zł na szkodę 
zgłaszającego. Brak monitoringu.

Ul. Świętowidzka. N/n sprawca poprzez wyważenie okna 
dokonał włamania do lokalu w budowie, a następnie kradzieży 
armatury łazienkowej oraz elementów miedzianych. Straty ok 
3000 na szkodę zgłaszającego. 

Ul. Warszawska. Mężczyzna lat 38 notowany za oszustwa, 
słownie groził pozbawieniem życia żonie, groźby te wzbudziły w 
zgłaszającej realna obawę spełnienia. Sprawca zatrzymany przez 
RPI KP Nowe Miasto. 

biuletyn Policyjny
Ul. Nieszawska.  Zgłaszająca zawiadomiła, że ujawniła w 

akademiku wiszące zwłoki swojego chłopaka lat 39. Podjęto pró-
bę reanimacji- bezskutecznie. Na miejsce przybył koroner, który 
stwierdził zgon poprzez powieszenie, przeprowadzono oględziny 
z udziałem prokuratora oraz lek ZMS, nie ujawniono listu poże-
gnalnego i udziału osób trzecich. 

Ul. Warszawska. N/n sprawca z pojazdu marki Opel Astra 
dokonał kradzieży katalizatora. Straty 700 zł na szkodę zgłaszają-
cej.  Ul. Bydgoska. N/n sprawca za pośrednictwem portalu inter-
netowego OLX doprowadził do niekorzystnego rozporządzania 
mieniem, oferując do sprzedaży konsolę PSX, która nie została 
przesłana pomimo przelania pieniędzy, czym spowodował straty 
1600 zł na szkodę zgłaszającego. 

Ul. Łomżyńska. N/n sprawca poprzez odgięcie drzwiczek, 
dokonał włamania do skrzynki zdawczo- odbiorczej przy kio-
sku ruchu, a następnie kradzieży worka z gazetami oraz dwóch 
przesyłek kurierskich.  Straty 474 zł na szkodę Ruch SA. Brak 
monitoringu. 

Ul. Św. Michała. N/n sprawca poprzez przecięcie kłódki 
dokonał włamania do piwnicy a następnie dokonał kradzieży 4 
szt alufelg z oponami oraz pieca gazowego Beretto. Straty 1800 zł 
na szkodę zgłaszającego.  

Rondo Śródka. Mężczyzna lat 22 podczas kontroli posiadał 
przy sobie zwitek foliowy z zawartością suszu roślinnego mari-
huany. 

Ul. Bałtycka. Mężczyzna lat 60 kierował samochodem cię-
żarowym będąc w stanie nietrzeźwości. 

V OLIMPIAdA SPORTOWA 
      PRZEdSZKOLAKÓW
dnia 28 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. 

Harcerskiej na Głównej odbyła się po raz piąty Olimpiada 
Sportowa dla przedszkolaków. W rozgrywkach wzięły udział 
dzieci z przedszkola nr 78 oraz 82, a także uczniowie oddziałów 
przedszkolnych z SP45 . Przy niesamowitym dopingu kibiców, 
zawodnicy rywalizowali w takich dyscyplinach jak bieg po krze, 
jazda na saneczkach, sadzenie ziemniaków, wyścigi zaprzęgów 
czy skoki kangura.

Dzieci mogły także sprawdzić się w strzelaniu piłką do bram-
ki. Nie było wygranych czy przegranych, ponieważ zabawa od-
bywała się pod hasłem "Nieważne kto wygra, nieważne kto gra, 
byleby zabawa była na 102". Po zakończonym turnieju wszyscy 
zawodnicy otrzymali medale oraz dyplomy. Nie zabrakło też 
słodkości oraz nagród, które ufundowała Szkoła Podstawowa 
nr 45 oraz Szkolna Kasa Oszczędności. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za wspaniałą zabawę. Podziękowania należą się 
także uczniom klasy 3 a, którzy dzielnie wspierali swoich młod-
szych kolegów.
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 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i Jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl

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

 

Jest to urządzenie 
do wytwarzania prądu 

za pomocą roweru
www.energorower.pl

tel: 695 661 552 
 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 10-17 
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-mail: sd@roletim.pl

ośroDek
Szkolenia kierowców
organizuje kursy na prawo jazdy kat.  b

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

i bezstresowe przygotowanie.
tel. 602 685 977
 ul. warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl



Pomost nad bagienkiem w dolinie Cybiny. 



Rozpoczęte zagospodarowywanie terenu zwanego "parkiem jednego 
drzewa" na Śródce pozostaje nadal niedokończone, a powinno stać 

się prawdziwą perłą wsród poznańskiej zieleni.
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Technikum

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

Oferta edukacyjna dla absolwentów  
szkoły podstawowej

Rok szkolny 2020/2021

Zespół Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
os. Mielżyńskiego 5A
62-020 Swarzędz
Tel. 61 817 22 81
zs1swarzedz@powiat.poznan.pl
www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

Branżowa Szkoła I stopnia

 Klasy pod patronatem VW Poznań
Automatyk

  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  .operator maszyn i urządzeń odlewniczych

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

Zapraszamy na drzwi Otwarte
13 marca 2020 piątek godz. 16.30-19.00
14 marca2020 sob.  godz. 9.30-12.00
3 kwietnia2020 piątek 16.30- 19.00
4 kwietnia 2020 sob. 9.30-12.00

PRZYJdŹ  ZOBACZ  ZdECYdUJ


