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SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum w zawodach:
•	 Technik	automatyk
•	 Technik	ekonomista	–	klasa	akademicka
•	 Technik	hotelarstwa
•	 Technik	informatyk	–	klasa	akademicka
•	 Technik	logistyk	–	klasa	akademicka
•	 Technik	mechanik	–	programista	i	operator	obrabiarek	numerycznych	CNC
•	 Technik	mechatronik	–	klasa	akademicka
•	 Technik	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej
•	 Technik	żywienia	i	usług	gastronomicznych
Branżowa	Szkoła	Pierwszego	stopnia
•	 Elektromechanik	pojazdów	samochodowych	(patronat	VW	Poznań	i	inne	firmy)
•	 Krawiec	–	patronat	PIÓREX	S.A.	Swarzędz
•	 Kucharz
•	 Magazynier	–	logistyk	(patronat	Imperial,	Colian,	Clip)
•	 Automatyk	(patronat	VW	Poznań	i	inne	firmy)
•	 Operator	maszyn	i	urządzeń	odlewniczych	(patronat	VW	Poznań)
•	 Operator	obrabiarek	skrawających	(patronat	SKF	Polska	i	inne	firmy)
•	 Mechanik	pojazdów	samochodowych
•	 Mechatronik	
•	 Stolarz
•	 Tapicer
Kształcenie	we	wszystkich	zawodach	w	klasie	wielozawodowej.

 Rekrutacja	17	maja	–	21	czerwca	2021	r.
SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH
Liceum	Ogólnokształcące	dla	Dorosłych
Szkoła	Policealna:
•	 Technik	administracji
•	 Technik	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy
•	 Technik	rachunkowości
Kwalifikacyjne	kursy	zawodowe:
•	 Technik	mechatronik
•	 Technik	mechanik
•	 Technik	logistyk

Rekrutacja	28	czerwca	–	31	sierpnia	2021	r.
Znajdź	nas	na	Facebooku!	
Oficjalny	link	na	stronie	internetowej	szkoły.
Ul.	Mielżyńskiego	5A	62-020	Swarzędz
Tel.	61	8172	281		www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU
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a może  tańszy aquanet?

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.

Stary browar w Kobylepolu
zabytek popada w Ruinę   

Droższe woda i ścieki

Do	29	czerwca	br.	za	metr	sześcienny	wody	pitnej	w	
Poznaniu	płacimy	4,78	zł,	 a	 za	 ścieki	–	6,51	zł.	Spółka	
Aquanet	 proponuje,	 abyśmy	 	 przez	 trzy	 następne	 lata	
płacili	5,03	zł	za	metr	sześcienny	wody	i	7,06	zł	za	ście-
ki.	

Uzasadniając planowane podwyżki, prezes miejskiej 
spółki Aquanet Paweł Chudziński  tłumaczył, że co piąta 
płacona przez mieszkańców złotówka za wodę i ścieki jest 
przeznaczana na podatki. Jeszcze więcej z opłat idzie na in-
westycje. Poza tym trzeba płacić za  energię elektryczną, ale 
koszty energii elektrycznej udaje nam się ograniczać - mó-
wił P. Chudziński - ponieważ zainwestowaliśmy kilkadzie-
siąt milionów złotych w fotowoltaikę. 

	Czy	te	wielkie	pieniądze	w	ogóle	kiedyś	się	zwróca?	
Fotowoltaika	 stała	 się	ostatnio	bardzo	modna,	a	moda	
nie	powinna	decydować	przy	inwestowaniu	publicznych	
pieniędzy.	B

	 bogate	 koncerny	 są	 bardzo	 skuteczne	 w	 reklamie	 i	
tworzeniu	społecznej	przychylności	dla	inwestycji	służą-
cych	pozyskiwaniu	energii	elektrycznej	z	promieni	sło-
necznych.	Często	ma	się	wrażenie,	że	Polska	nie	leży	w	
północnej	Europie,	lecz	przeniesiono	ją	do	Afryki.	

Prezes Aquanetu jako uzasadnienie podwyżek cen wody 
i ścieków wymienił też koszt  paliwa, usług transporto-
wych, ochroniarskich czy czystości. Narzekał również na 
koszty odbioru i zagospodarowania śmieci, podatki VAT i  
dochodowy, opłaty środowiskowe za pobór wody i odpro-
wadzanie ścieków do środowiska.

Prezes Aquanetu ostrzegał, że w przypadku braku zgody 
na podwyższenie opłat, będzie zmuszony ograniczyć prace 
remontowe i utrzymaniowe, to grozi awariami. Aby dostać 
dofinansowanie z UE trzeba mieć fundusze na wkład wła-
sny. - Nie będzie ich, jeśli ceny nie wzrosną, a koszty poszy-
bują w górę – mówi Chudziński. 

 Polska ma kłopot, by sprostać wymogom unijnej dyrek-
tywy ściekowej. . - Jeśli nie wypełnimy dyrektywy ściekowej, 
to na Polskę nałożone zostaną kary, które sięgają kilkudzie-
sięciu milionów euro dziennie – przestrzega Chudziński.

 Trzeba	jednak	odpowiedzieć	na	pytanie:	czy	funduszy	
na	inwestycje,	nie	nalezy	też	szukać	po	stronie	kosztów	
działania	wielkiej	smiejskiej	półki	Aquanet?

Od	kilku	 lat	 już	 obserwujemy	 szybko	postępującą	 depre-
cjację	 zabytkowego	 budynku	 byłego	 browaru	Mycielskich	w	
Kobylepolu	.

Należy przypomnieć, iż deweloper  Nickel, który kupił teren 
browaru pod budowę Osiedla Warzelnia, był zobowiązany  za-
bytek zrewitalizować i zachować jako cenną pamiątkę historii. 
Tymczasem najpierw  nieoczekiwanie zniszczony został zabyt-
kowy komin, który miał być wizytówką osiedla, a został po cichu 
zburzony z dnia na dzień.

Stan zasadniczego budynku zabytkowego browaru staje się co-
raz gorszy. Zabytek nie tylko nie jest  odpowiednio zabezpieczo-
ny, ale wcześniejsze zabezpieczenie uległo wyraźnemu osłabie-
niu. Niedostateczne zabezpieczenie dachu, otworów okiennych 
i drzwiowych może być działaniem celowym, mającym dopro-
wadzić do takiego zniszczenia obiektu, aby nadawał się tylko do 
wyburzenia. Tak stało się w nieodległej przeszłości z młynem 
parowym  w Zielińcu i młynem przy Nadolniku na Głównej.  
Tych obiektów już nie odzyskamy,po pozwolono je zniszczyć, 
aby teren oddać deweloperom. Nie można dopuścić, aby ten sam 
los spotkał dawny browar Mycielskich - dumę i chlubę polskiej 
przedsiębiorczości w pruskim zaborze.  

 Od firmy Nickel trzeba domagać się właściwych działań, które 
były zapewne ujęte w  warunkach pozwolenia na budowę dewe-
loperskiego osiedla. Ono  od dawna jest gotowe, a przy browarze 
nie widać żadnych prac. Powinien tu zdecydowanie interwenio-
wać poznański Miejski Konserwator  Zabytków, ale pozostaje on 
bierny, nawet nie odpowiadając ostatnio na pisma i pytania w tej 
kwestii. Marcin Dymczyk, redakcja „Czasopisma Mieszkańców 
MY”

PS.
1.	Odpowiadjąc	na	powyższą	 informację	 i	prośbę	o	 inter-

wencję,	radny	miejski	Pan	Michał	Grześ	zapowiedział	złożenie	
w	tej	sprawie	interpelacji	podczas	sesji	Rady	Miasta	Poznania	
dnia	20	kwietnia	br.	O	wyniku	poinformujemy.	Redakcja	MY

2.	 Od	Miejskiego	 Konserwatora	 Zabytków	 otrzymaliśmy	
niżej	przytoczoną	odpowiedź.

Dziękujemy za troskę o zabytkowy budynek Browaru 
Mycielskich w Kobylepolu. W imieniu MKZ uprzejmie in-
formuję, że z informacji posiadanych przez Biuro (pismo 
firmy Nickel z dn. 30.03.2021 z dokumentacją fotograficz-
ną) prace zabezpieczające i porządkowe zostały wykonane 
w przewidzianym w zaleceniach pokontrolnych zakresie i 
terminie. Na najbliższą środę, 28.04.2021, przewidziana 
jest kontrola wykonania powyższych prac.

Pozostałe prace - odwodnienie budynku D - mają, 
zgodnie z zaleceniami, termin wykonania na 30.06.2021 
i inwestor deklaruje ich wykonanie. Wystąpił o nowe po-
zwolenia na ten zakres prac.

O ustaleniach kontroli i ewentualnych dalszych kro-
kach poinformujemy w oddzielnym mailu.

																																																						Aleksandra	Dolczewska
Główny specjalista ds. zabytków nieruchomych 
i rewitalizacji Centrum
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Atrakcja dla rodzin

Dziennik czasu zarazy
PrzePlatanieC

maltanka już jedzie

Notuję, jeszcze u schyłku marca, tlenową 
tragedię w szpitalu tymczasowym na MTP 
– trzeba było ewakuować grupę pacjentów 
pod respiratorami, do których nie docierał 
życiodajny gaz. Zaraz na początku kwietnia, 
jak kiepski żart primaaprilisowy, nastąpił 
błąd systemowy: nagle zaczęto do szczepień 
zapisywać 40-latków, wskazując terminy z... 
początku kwietnia. Tak, były przeprosiny ze 
strony władz, ale jednak za każdym komputerem stoi człowiek. 
Sprawą ,,tlenową” zainteresowała się prokuratura.

Tymczasem nakaz noszenia maseczek, po roku, wreszcie 
otrzymał umotywowanie prawne i teraz w majestacie tegoż pra-
wa policjanci mogą karać 500-złotowym. mandatem za brak ma-
seczki w przestrzeni publicznej. Tuż przed świętami dostaję sms 
od sąsiadki; ,,Uważaj na siebie. W naszym sklepie stwierdzono 
koronawirusa (...)”. Osiedlowy sklep nakazem sanepidu zostaje 
zamknięty, bo ekspedientki (to jedna z nich przyniosła podejrze-
nie zarazy, którą podłapała od kogoś z zewnątrz) muszą poddać 
się kwarantannie. Po kilkunastu dniach wszystko wraca do nor-
my, tzn. sklep otwarto, my – klienci w maseczkach, ekspedientki, 
po staremu - bez...

Piszę ten tekst w ostatnich dniach kwietnia, jest 7,2 tys. no-
wych zakażeń. Coraz mniej obostrzeń w 11 województwach. 

Wielkopolska do nich, niestety, nie należy, ale i u nas otwarto np. 
przedszkola. Uśmiecham się, czytając dopisek do satyrycznego 
rysunku: ojciec, ciągnąc dziecię do – z nagła otwartego przed-
szkola – mówi: -Nie bój się, synu! Premier zrobił czary-mary i 
covid zniknął z przedszkola!

Tymczasem psycholodzy biją na alarm, bo wzrasta ilość sa-
mobójstw/samookaleczeń wśród dzieci i nastolatków. Rodzice 
obawiają się też o psychikę swoich dzieci (w tym zdolność kon-
centracji podczas 45-minutowych lekcji), gdy przyjdzie wresz-
cie czas otwartych szkół... Wzrasta w ogóle zapotrzebowanie na 
psychoterapię. W połowie kwietnia chcę ,,zresetować” moje roz-
maite emocje u zaprzyjaźnionej psycholożki w Ośrodku Psycho-
logów Chrześcijańskich przy Konarskiego. Owszem, mogę, ale 
pierwszy wolny termin jest w połowie maja. Tymczasem mojej 
koleżance odpadła część permanentnej brwi, jej mąż potrzebuje 
pomocy pedikiurzystki-podologa, bo każdy krok to ból. Oboje 
skorzystali z kosmetycznego ,,podziemia”. Ile tam zakażeń – tego 
pewnie nikt nie policzy.

Kwiecień -plecień... Słyszę w tv hasło ,,starzy umierają, mło-
dzi się bawią”. Zatrważa ilość nielegalnych imprez alkoholowo-
tanecznych, pod przykrywką dozwolonych zebrań/spotkań. Po-
licja nie interweniuje, bo mundurowych jest za mało. Tak jak za 
mało jest lekarzy do obsługi covidowych łóżek, za mało jest ka-
retek pogotowia: po przewozie pacjenta z koronawirusem mycie 
pojazdu zabiera ok. 1,5 godz. Przez tyle czasu nie obsłuży innego 
chorego i cierpiącego. Do obciążeń psychicznych dyspozytorów 
ratownictwa medycznego dochodzi więc pewna bezradność, bo 
kiedy do chorego przyjedzie ambulans – nie wiadomo...

Ponoć pandemia w Polsce ustąpi pod koniec maja. Pod wa-
runkiem, że nie przyplącze się mutacja zarazy, odporna na obec-
ne szczepionki. W kwietniu pojawiła się taka w Indiach...

																																																																												Ewa	Kłodzińska

W	piątek,	30	kwietnia,	po	raz	pierwszy	w	tym	roku	na	wą-
skie	 tory	wyjechały	 lokomotywy	z	wagonikami,	którymi	bę-
dzie	można	dojechać	do	zoo.	W	maju	kolejka	będzie	kursować	
tylko	w	weekendy.	W	pierwszych	dniach		maja	na	szlak	wyru-
szył	najstarszy	sprawny	parowóz,	czyli	Borsig	Bn2t	z	1925	r..

Kolejka Maltanka to jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskoto-
rowych o szerokości toru 600 mm.

Na trasie kolejki znajdują się stacje: Maltanka, Ptyś, Balbinka 
i Zwierzyniec. Podróżując tą wyjątkową ciuchcią można wygod-
nie dotrzeć z okolic ronda Śródka do Nowego Zoo, podziwiając 
po drodze jezioro i atrakcje Malty.

Zimą	lokomotywy	przeszły	przeglądy,	wagoniki	zostały	od-
nowione. 

Kolejka	 Maltanka	 rozpocznie	 sezon	 2021	 w	 piątek,	 30	
kwietnia (na 26 kwietnia otwarcie dla zwiedzających zapowie-
działo poznańskie zoo). Tego dnia kursy będą się odbywać po-
ciągami spalinowymi o następujących godzinach:

W maju	Maltanką	będzie	można	podróżować	tylko	w	week-
endy.

Ważna	informacja:	1,	2	 i	3	maja,	oprócz	pociągu	spalino-
wego,	 kursować	 będzie	 parowóz	Borsig	Bn2t	 –	 najstarszy	w	
Polsce	sprawny	parowóz	(z	1925	roku).

Ccennik biletów (przejazd w jedną stronę):
Bilet ulgowy (dzieci do lat 16) – 5 zł
Bilet normalny – 7,50 zł
Bilet rodzinny (do 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby powy-

żej 16 roku życia) – 22 zł

Spalinowa lokomotywa Maltanki. Zabytkowy, sprawny parowóz Borsig Bn 2t z 1925 r.
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uRząd za dewelopeRem

Osławiony "Zamek" w Stobnicy na terenie Puszczy Noteckiej,
pozwolono budować z rażącym naruszenia prawa.

Wojewoda	Wielkopolski	poinformował,	że	złożo-
ne	w	lutym	br.	wnioski	kilkorga	osób	o	stwierdzenie	
nieważności	decyzji	Prezydenta	Poznania,	udziela-
jącej	 inwestorowi	Enklawa	Malta	Sp.	z	o.o.	pozwo-
lenia	na	budowę		budynku	mieszkalnego	nad	Maltą	
zostaną	rozpatrzone	do	30	kwietnia	br.	Wyjaśniono,	
że	przesunięcie	pierwotnego	terminu	podyktowane	
zostało		koniecznością	przeanalizowania	dokumen-
tacji	sprawy.	

„Analizowanie” dokumentacji w Urzędzie Woje-
wódzkim trwało jeszcze 3 tygodnie i przed końcem 
kwietnia br.  mieszkańcy działający w interesie pu-
blicznym  otrzymali decyzję wojewody wielkopolskie-
go o umorzeniu postępowania w całości. Urzędowi 
prawnicy nie żałowali papieru na długie wywody ma-
jące decyzję uzasadnić.  

Wszystkie skargi mieszkańców  sprzeciwiających się 
szkodliwej ekologicznie i spolecznie deweloperskiej 
inwestycji oraz wszystkie przytoczone przez nich uza-
sadnienia zostały odrzucone i spółka Enklawa Malta 
może realizować zamierzony budynek mieszkalny, na-
zwany dla zmylenia opinii publicznej „domem akade-
mickim”.   

Odrzucenie  wszystkich  udokumentowanych argu-
mentów, mówiących o wydaniu przez prezydenta Po-
znania pozwolenia na budowę z rażącym naruszeniem 
prawa, uzasadniono stwierdzeniem, że wnioskujący 
mieszkańcy nie są stroną w postępowaniu. 

Cytat: „We wniesionych do Wojewody Wielkopol-
skiego wnioskach wnioskodawcy nie wykazali, by 
byli właścicielami, użytkownikami wieczystymi czy 

Przegrał wspólny interes zarządcami nieruchomości znajdujących się w ob-
szarze oddziaływania inwestycji objętej pozwole-
niem na budowę. Dodać należy, że powoływanie się 
na interes społeczny, na jaki wskazali wnioskodawcy 
we wniesionych wnioskach, jest dalece niewystar-
czające, by możliwe było przyznanie statusu strony 
postępowania.  Aby skutecznie żądać podjęcia czyn-
ności przez organ należy wykazać, iż wnioskodawca 
legitymuje się indywidualnym interesem prawnym 
w prowadzonym postępowaniu”.

Wynika z powyższego, że obywatel może mieć rację 
występując w interesie społecznym, ale takie najsłusz-
niejsze nawet argumenty pozostaną bez znaczenia 
dla urzędników z wojewodą włącznie, bo nie uznają 
obywatela za stronę w sprawie. To jest ewidentnie złe, 
szkodliwe  prawo zabijające działania wynikające ze 
szczerej bezinteresowej troski  obywateli o dobro pu-
bliczne i państwa. 

Dlaczego obywatel nie mógłby być uznany za stro-
nę w każdej sprawie jeśli  obnaża naruszanie prawa i 
działa we wspólnym interesie. Po co wymaga się od 
obywatela w danej sprawie indywidualnego interesu 
prawnego., aby uznać go za stronę.  

Takie chore prawo stwarza raj dla bezwzględnej 
prywaty i samowoli skorumpowanych urzędników   
Właśnie dlatego dochodzi do tak rażących nadużyć, 
jakich dopuszczono się się w samorządach wydając 
pozwolenie na budowę słynnego na cały kraj „Zam-
ku” w Puszczy Noteckiej. W tym nam bliskim ,tu opi-
sywanym przypadku  prezydent Poznania pozwolił z 
rażącym naruszenia prawa budować ogromny „aka-
demik” w niedozwolonym terenie nad Maltą. We 
wnioskach mieszkańców do wojewody te nieprawi-
dłowości zostały dokładnie przedstawione, ale czytali 
je i odpowiedzieli na nie prawnicy, którzy jak urzęd-
nicy są zawsze jakoś dziwnie chętni deweloperowi.      

                                                          Marcin Dymczyk

Mieszkańcy wykazali rażące naruszenia prawa przy 
pozwoleniu na budowę Akademika nad Maltą.
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Mokradła, bagna, cieki, łąki, oczka...
Pomimo	 postępującej	 deweloperskiej	 ekspansji,	 w	 grani-

cach	Poznania,	często	blisko	naszych	mieszkań,	na	szczęście	
nadal	 zachowały	 się	 	 różne	 stawki,	 bajorka,	 cieki,	 źródełka,	
strumyczki	bagienka,	mokradła,	 jeziora,	 łąki	 i	 zieleńce.	Sta-
nowią	 one	 cenne	 przyrodniczo	 rezerwuary	 wody,	 miejsca	
bytowania	roślin,	zwierząt	i	tworzą	środowisko	przyjazne	lu-
dziom.	

Wzdłuż Warty ciągną się Łęgi Dębińskie, jako pozostałość 
dawnego rozległego lasu łęgowego rosnącego w dolinie rzeki. 
Cechuje się bogactwem gatunkowym roślin i zwierząt, urozma-
iconą rzeźbą terenu i gęstą siecią wodną, w skład której wchodzą 
starorzecza Warty oraz mniejsze oczka wodne i liczne stawy in-
filtracyjne (fot niżej). 

Na północy Poznania  wyróżniają się rezerwaty przyrody Żu-
rawiniec i Meteoryt Morasko. Żurawiniec jest przykładem zrewi-
talizowanego torfowiska (fot. niżej),

Na południu obfitym w wodę miejscem są  Szachty – zespół 
dużych stawów utworzonych w gliniankach pozostałych po daw-
nych cegielniach (fot niżej)..

 Na wschodzie podmokły charakter ma dolina Cybiny, po-
przecinana licznymi stawami i biegnąca miejscowo w bagiennym 
terenie(fot niżej). 

 Na terenie Meteorytu Moraska odnajdziemy jeziorka wy-
pełniające kratery będące pozostałością po upadku meteorytu 
sprzed ok. 5 tysięcy lat (fot. niżej).. 

piękno i życie

Fragmenty dawnych obszarów wodno-błotnych istnieją do 
dziś, a ich zachowanie jest niezwykle ważne.  Po pierwsze są do-
skonałymi regulatorami stosunków wodnych w okolicy. Potrafią 
przechwycić znaczne ilość wody w okresie powodzi lub nawal-
nych deszczy, zaś w okresie suszy powoli oddają zgromadzoną 
wod. Mokradła są też mocnymi filtrami zanieczyszczeń – zarów-
no z powietrza jak i wody, dzięki czemu lokalny mikroklimat jest 
lepszy, a środowisko czystsze. Są także prawdziwymi ostojami 
bioróżnorodności.	Poniżej:	bagienko,	źródełko	i	wodne		oczko	
w	parku	Nadolnik	na	Głównej

Takie obszary są wspaniałymi miejscami wypoczynku dla 
ludzi.  Doliny rzeczne, jeziora, wilgotne łąki, torfowiska, trzci-
nowiska, olsy, łęgi, itp. winny być przekształcane na rezerwaty 
przyrody, użytki ekologiczne i ogródki działkowe Ochroną przed 
zabudową jest uwzględnianie w planie przestrzennym, czy an-
gażowanie lokalnych mieszkańców i samorządy w odpowiednie 
gospodarowanie obszarami wodno-błotnymi.                        MD
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Alkohol, alkohol, alkohol! Czy może dobrze służyć 
zdrowiu,  czy też zawsze tylko mu szkodzi?

Okazuje się, że wino spożywane w małych ilościach, tzn. od  
1.5 do 2 kieliszków dziennie każdego dnia, wpływa pozytywnie 
na nasz organizm. Warto dodać, że także piwo w niewielkich 
dawkach jest wskazane. Nikt z naukowców nie poleca trunków 
wysoko alkoholowych, takich jak np. wódka, whiskey, brandy, 
gin itp. 

Zwłaszcza czerwone wino, powtarzam – w małych ilościach 
– potrafi wpłynąć pozytywnie na serce i naczynia krwionośne. 
W tym miejscu warto wskazać na tzw. „francuski paradoks”. We 
Francji, choć ludzie  jedzą tłusto,  to jednak są zdrowi, gdyż piją 
regularnie małe ilości czerwonego wina. To dlatego, dzięki diecie 
śródziemnomorskiej w skład której wchodzi alkohol, ludzie nie 
chorują na serce, nie doświadczają zawałów. Można powiedzieć, 
że wino pełni funkcję ochronną.  Wygrywa także walkę z choro-
bą wieńcową. Jest ona schorzeniem, która zwęża tętnice  zaopa-
trujące serce w krew. Naczynia wieńcowe swą nazwę zawdzięcza-
ją temu, że otaczają mięsień sercowy jak wieniec .

Wino obniża także poziom złego cholesterolu (LDL) i regu-
luje poziom dobrego cholesterolu (HDL). . Człowiek potrzebuje 
dobrego cholesterolu do produkcji hormonów oraz do budowy 
błon komórkowych. Badania naukowe dr Guntera Theis'a   wy-
kazały, że „ Abstynenci mają mniejsze szanse na dłuższe życie,  
niż osoby pijące alkohol z umiarem.”                 

 Wino pomaga   walczyć z wieloma chorobami np. układu 
krążenia. Gdy naczynia są zaczopowane, wtedy tlen nie może 
dotrzeć do narządu docelowego. I dlatego powstaje tzw. niedroż-
ność tętnic oraz z tym związane zaburzenia w ukrwieniu serca, 
mózgu, nóg czy rąk. Udar mózgu ( apopleksja) powstaje z po-
wodu niedokrwienia ( braku dopływu krwi). Niewielkie ilości 
wina pozytywnie wpływają też na chorobę Alzheimera. Alois 
Alzheimer w 1906 roku odkrył, że zwłaszcza wino z Bordeaux 

wino leCzy, ale... 

zmniejsza częstotliwość występowania choroby.   
Wino wpływa także na krzepliwość krwi i unieszkodliwia wol-

ne rodniki. Profesor Renaud przeprowadził badania nad zapo-
bieganiem skupiania się płytek krwi. Wino zawiera dobroczynne 
polifenole, które występują głównie w warzywach i owocach oraz 
w sokach. Polifenole przedostają się do wina ze skórki, szypułek z 
nasion (pestki) i owoców winorośli. Do tej grupy substancji fito-
chemicznych zalicza się również karotenoidy i flawonoidy, które 
są doskonałymi przeciwutleniaczami. 

Także u chorych na cukrzycę wino bardzo pomaga. W tej cho-
robie odkryto produkty przemiany materii o nazwie AGE. Wła-
śnie z ich złym działaniem wino wygrywa!

Składniki w winie działające przeciw nowotworom, jak  kwer-
cetyna, katechina, epikatechina, zmniejszają także skupianie 
się płytek krwi. Kwercetyna ma działanie rozszerzające świa-
tło naczyń krwionośnych i zwiotczające ich ściany co sprawia, 
że zwiększa się przekrój naczyń krwionośnych. Pozytywnie na 
organizm wpływają też taniny z beczek dębowych, flawonoidy, 
dojrzewające wino i np. resweratrol, który jest naturalnym fun-
gicydem (środkiem grzybobójczym). Występuje on najczęściej w 
winie czerwonym z gron szczepu Chardonnay, albo Pinot noir. 
Resweratrol hamuje skupianie się płytek krwi oraz ma działanie 
przeciw utleniające. Wino posiada też działanie przeciwzapalne.

 Już Hipokrates powiedział: „ Sposób odżywiania jest najlep-
szym lekarstwem.” Ludzie zdrowi i długowieczni to ci, którzy 
często jedzą świeże warzywa, owoce, ryby, oliwę z oliwek, wino, 
pieczywo. Jest to nisko tłuszczowe i bogate w węglowodany  po-
żywienie z niewielką ilością mięsa. Czynniki wspomagające 
działanie wina to kwas foliowy, kwasy linolowe i linolenowe. 
Owe wielonienasycone kwasy tłuszczowe zaliczane są do grupy 
omega-3 lub omega-6; ważnym źródłem kwasów jest też mięso 
ryb morskich. Ważnym pokarmem bogatym w tłuszcz jest po-
wszechnie znany tran. Otrzymuje się go z wątroby rybiej. Zawiera 
bardzo dużo witaminy D. Ważnymi produktami podkręcającymi 
działanie wina są czosnek i cebula. Zawierają antybakteryjne i 
przeciwgrzybiczne związki siarki. Innymi czynnikami wspoma-
gającymi działanie wina są: klimat, sen, światło słoneczne, brak 
stresu, medytacja, joga, zwierzęta domowe, optymizm, hipnoza, 
śmiechoterapia wielkie rodziny, sielskie, zdrowe życie. 

Na koniec trzeba mocno podkreślić, i ostrzec, że alkohol w 
większych, nieumiarkowanych ilościach powoduje w organizmie 
szkody! Spożywając dużo alkoholu można wpaść w nałóg, czyli 
alkoholizm. Nadmiar alkoholu także źle wpływa na serce, ciśnie-
nie tętnicze krwi; może wywołać marskość wątroby lub zapalenie 
wątroby albo trzustki.  Kobiecie przyjmującej alkohol w ciąży, 
grozi wystąpienie u noworodka  zespołu alkoholowego wrodzo-
nego. Dziecko chore posiada charakterystyczną twarz z  licznymi 
wadami oraz jest upośledzone umysłowo. 

Nadmiar alkoholu może twywołać raka jelita grubego. U nie-
których może też wystąpić alergia lub nietolerancja na alkohol. 
Powtórzę, że w dobroczynnym wpływie na organizm ważny jest 
umiar i regularność zarazem w piciu alkoholu. Niewielka ilość 
alkoholu niskoprocentowego nie tylko nie jest szkodliwa ale 
wręcz wskazana dla zdrowia...                        Weronika	jodłowa
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polsko - tajska lekcja
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził 
do Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. 
Mińskiej. Po ukończeniu studiów w 
USA mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka w 
Bangkoku, gdzie pracuje  jako nauczyciel 
języka angielskiego. Prowadzi kanał na 
Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Po przełamaniu pierwszej nieśmiałości 
lekcja potoczyła się doskonale.

Moja	kuzynka	Asia	uczy	języka	angielskiego	w	szkole	pod-
stawowej	w	Łeknie	niedaleko	Wągrowca.	Często	podsyłam	jej	
filmiki		czy	zdjęcia	z	mojej	szkoły	w	Bangkoku,	a	ona		poka-
zuje	je	swoim	uczniom.	Ponoć	cieszą	się	wśród	nich	wielkim	
zainteresowaniem.

Kilka tygodni temu Aśka wpadła na wspaniały pomysł: może 
zrobilibyśmy wspólną polsko-tajską lekcję angielskiego? Bardzo 
zapaliłem się do tego pomysłu. Szybko ustaliliśmy dzień i go-
dzinę. Pozostało rozwiązać kwestie techniczne z naszej strony. 
Zajął się tym Mike – mój kolega z Iranu, świetny informatyk. 
Zainstalował na moim smartphonie program, dzięki któremu 
mój telefon zamienił się w ruchomą kamerę, tak że dzieci mogły 
normalnie siedzieć w ławkach, bez potrzeby podchodzenia do 
laptopa wyposażonego w kamerę. Głos puściliśmy przez głośni-
ki, a obraz przez projektor, więc dzieci mogły zobaczyć swoich 
nowych polskich znajomych na dużym ekranie.

O umówionej godzinie Asia wysłała nam link i w ten sposób 
rozpoczęła się chyba pierwsza w historii polsko-tajska lekcja ję-
zyka angielskiego! Wszystko szło znakomicie. Ustaliliśmy wcze-
śniej z Asią formę lekcji. Najpierw tajski uczeń zadaje pytanie o 
Polskę, Asia wybiera ucznia, który na nie odpowiada, po czym 
wybiera ucznia, który zadaje pytanie o Tajlandię. Ja z kolei ko-
ordynuję wszystko od mojej strony – wybieram uczniów, którzy 
odpowiedzą na pytania zadane przez młodych Polaków oraz 
tych, którzy zadadzą polskim kolegom pytanie o życie w ich kra-
ju. Polscy uczniowie byli onieśmieleni obecnością kolegów i ko-
leżanek z tak egzotycznego kraju, a moi uczniowie doświadczali 
identycznego uczucia. Polska to dla nich kraj równie egzotyczny, 
co dla Polaków Tajlandia.

Międzynarodowa lekcja przyciągnęła do mojej klasy całe kie-
rownictwo szkoły z dyrektorką na czele. Moja szkoła ma ambi-
cje przekształcenia się z czasem w szkołę międzynarodową, więc 
taka międzykontynentalna lekcja wzbudziła zrozumiałe zain-
teresowanie. Pojawił się nasz szkolny fotograf, który wykonał 
mnóstwo zdjęć, które trafiły na szkolną stronę internetową oraz 
na Facebooka. Ja zamieściłem je także na naszej klasowej gru-
pie w komunikatorze Line – najpopularniejszym komunikatorze 
internetowym w Azji Południowo-Wschodniej. Zebrałem wiele 
pochwał od rodziców moich uczniów, którym pomysł przepro-
wadzenia międzynarodowej lekcji bardzo się spodobał.

Po przełamaniu początkowych oporów wszystko potoczyło 
się idealnie. Moi uczniowie pytali, jakich przedmiotów uczą się 
ich polscy koledzy w szkole, jaka jest w Polsce teraz pogoda (byli 
w wielkim szoku, kiedy usłyszeli odpowiedź), jakie zwierzęta 
można spotkać w Polsce, co lubią robić po szkole itp. Ich polscy 
rówieśnicy pytali się o tajskie jedzenie, o ulubionych aktorów i 
piosenkarzy oraz o to, jakie są ulubione szkolne przedmioty mło-
dych Tajów i jakie sporty lubią uprawiać.

Mój smartphon stał się przenośną kamerą, więc 
uczniowie mogli zadawać pytania siedząc w wławkach.

Po przełamaniu pierwszej nieśmiałości 
lekcja potoczyła się doskonale.

Moja pani dyrektor była wniebowzięta, podobnie jak dyrektor 
polskiej szkoły. Uczniom też bardzo spodobało się to doświad-
czenie i teraz wysyłają mi pytania kiedy znowu będą mogli po-
rozmawiać ze swoimi polskimi kolegami i koleżankami.

Moi uczniowie nabrali po tej lekcji ogromnej pewności sie-
bie. Tajowie mają kompleks niższości wobec ludzi z Zachodu i 
powszechnie uważają się za gorzej wykształconych. Tymczasem 
podczas naszej polsko-tajskiej lekcji okazało się, że tajskie dzie-
ci o wiele lepiej władają językiem angielskim, niż ich polscy ró-
wieśnicy! Łatwo zrozumieć dlaczego – część przedmiotów mają 
wyłącznie po angielsku. Jest to ich język wykładowy, podczas gdy 
polscy uczniowie uczą się języka angielskiego dwa lub trzy razy 
w tygodniu, podobnie jak historii czy biologii. 

Rozpowszechniłem zdjęcia z naszej lekcji na polsko-tajskich 
forach internetowych i zachęciłem innych Polaków uczących 
w tajskich szkołach do pójścia w nasze ślady. Mam nadzieję, że 
wkrótce odbędzie się więcej takich niezwykłych lekcji.

																																																																																			Matusz	Biskup
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Wypędzeni przez Niemców (9)
walka o pomnik

trwa nadal

Ciągle czekający na zrealizowanie, 
wybrany projekt pomnika wypędzonych Wielkopolan, 

autorstwa artysty rzeźbiarza Jarosława Mączki

Musiało	upłynąć	wiele	lat,	by	po-
jawiły	 się	 inicjatywy	upamiętnienia	
wypędzeń		z	Wielkopolski.	Polska	w	
ruinie	liczyła	straty	osobowe	i	mate-
rialne.	Przeżyliśmy	apokalipsę.	

W roku 1964 przy terenie byłego 
obozu przesiedleńczego przy ul. Bał-
tyckiej na Głównej ustawiono głaz z 
tablicą informacyjną. Była to inicjaty-
wa władz miasta Poznania. Następne 
dziesięciolecia nie wniosły nic nowe-
go dla upamiętnienia wypędzeń Polaków z Wielkopolski. Bez-
czynność władz, a także niepowodzenie innych inicjatyw były 
przyczyną zawiązania w 2010 roku Grupy Inicjatywnej Budowy 
Pomnika Wypędzonych w Poznaniu. Grupę tę utworzyli byli 
więźniowie (wówczas dzieci) obozu przesiedleńczego na Głów-
nej, deportowani w zimie 1939/40 do Generalnego Gubernator-
stwa (Henryk Walendowski, Stanisław Jankowiak, Aleksandra 
Bendkowska).

W lipcu 2010 roku zgłoszono problem Prezydentowi Miasta 
Poznania Ryszardowi Grobelnemu i Marszałkowi województwa 
Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi. Równolegle wystąpili-
śmy o lokalizację dla pomnika przy terenie byłego obozu przy 
ul. Bałtyckiej, róg Rozewskiej oraz zainicjowaliśmy wykonanie 
pierwszych projektów pomnika (modeli i wizualizacji) przez stu-
dentów architektury Politechniki Poznańskiej. Prace seminaryj-
ne prowadziła dr sztuki dr Klaudia Grygorowicz-Kosakowska. 
Projekty przedstawione zostały na wystawie zorganizowanej w 
grudniu 2012 roku w gmachu Urzędu Miasta Poznania.

W lutym 2012 roku Grupa Inicjatywna Budowy Pomnika 
Wypędzonych w Poznaniu przekształciła się w Stowarzyszenie 
zwykłe o nazwie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypę-
dzonych w Poznaniu.

Rok	2013	przyniósł	trzy	istotne	zmiany:
Na naradzie zorganizowanej przez Wojewódzki Komitet 

Ochrony Pamięci Walk   i Męczeństwa w Poznaniu powstała myśl 
o znalezieniu pod pomnik Wypędzonych miejsca w śródmieściu. 
Społeczny Komitet natychmiast podjął tę kwestię uważając, że 
taka lokalizacja zdecydowanie zwiększy szanse na zaistnienie w 
świadomości społecznej tematyki wypędzeń Polaków.

Społeczny Komitet rozpoczął procedurę rejestracji w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym, uwieńczoną wpisaniem do KRS w 
dniu 11.06.2013,

Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę, wyrażającą zgodę na 
wzniesienie Pomnika Wypędzonych Wielkopolan (5.11.2013).

Społeczny Komitet wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego na działce u zbiegu ulic Towarowej i Powstań-
ców Wielkopolskich. Teren ten został przyznany decyzją nr 
15/2014 w dniu 31.01.2014.

W dniu 19.05.2014 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta 
Poznania Ryszarda Grobelnego     z przedstawicielami Społecz-
nego Komitetu, na którym Prezydent stwierdził, że idea budowy 
pomnika jest mu bliska i wesprze projekt w zakresie przygotowa-
nia i rozstrzygnięcia konkursu na projekt.

W	 lipcu	 2014	 Społeczny	Komitet	 otrzymał	 prawo	dyspo-
nowania	 terenem.	Ustawiono	 tablicę	ze	 sjenitu	 informującą,	
że:	„W	tym	miejscu	zostanie	wzniesiony	pomnik	Wielkopolan	
ograbionych	i	wygnanych	z	własnych	domów	przez	niemiec-
kich	najeźdźców	w	latach	1939-1945”(fot	niżej).

Zarząd Stowarzyszenia otrzymał pierwsze rysunki przyszłego 
pomnika wykonane przez profesjonalistów artystów-rzeźbiarzy.

Wystąpienie o pozwolenie na budowę musiało zostać wstrzy-
mane z powodu odkrycia na działce pod pomnik schronów 
przeciwlotniczych z roku 1944.

Tymczasem Społeczny Komitet wystąpił do nowego Prezy-
denta Poznania  o zorganizowanie spotkania trójstronnego (Pre-
zydent – Marszałek – Społeczny Komitet) w celu określenia dal-
szych losów projektu, w tym finansowania.  Należy popierać nie 
tylko budowę Pomnika Wypędzonych Wielkopolan, lecz także 
dużego Muzeum II Wojny Światowej z ukazaniem martyrologii 
Polaków – ofiar zbrodni reżimów totalitarnych. Podjęcia się ta-
kich dzieł mogłaby instytucja państwowa z budżetem porówny-
walnym do niemieckiego „widocznego znaku”. 

                                                             	Henryk	Walendowski
Poznań,	w	styczniu	2014	r.	
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Nowe trawiaste boiska piłkarskie „Polonii przy ul. Harcerskiej 
są wyposażone w nowoczesne nawodnienie, ale tych instalacji 
w  porę nie uruchomiono, a miejscy urzędnicy dotąd nie 
wybrali gospodarza sport owego obiektu. Czy trawa ożyje? taki się nie naRodził...

Kto chce ten może wierzyć medialnym rewelacjom, że te malowidła na murowanym parkanie przy nowej ulicy Mariackiej 
chronią nasze płuca, ale lepiej posadzić żywe drzewa i inną zieleń, na co  jest w pobliżu odpowiednie miejsce .

Czasem	 ktoś	 z	 pyta	 mnie,	 ilu	 na	
Głównej	 mam	 parafian.	 ja	 w	 odpo-
wiedzi	 również	 pytam:	 parafian	 czy	
mieszkańców	parafii?			Każdy	miesz-
kaniec	 może	 stać	 się	 rzeczywistym	
parafianinem.		

Otrzymałem wiadomość mailową, 
że przy dzwonnicy leżą śmieci od ze-
szłego roku, a spadający tynk wymaga 
zgłoszenia do nadzoru budowlanego, 
aby dla bezpieczeństwa parafian kościół zamknąć. Ostatnio  po-
jawiły się pytania, czy miasto zna biznesowe zapędy proboszcza 
z Głównej, czy wie o zamiarze zrobienia parkingu, czy wie, że 
kościół się sypie i zagraża życiu wielu osób.

Parafianin korzystający z terenu przykościelnego jako miej-
sca spacerowego wpadłby zapewne na pomysł, aby skorzystać 
ze stojących przy probostwie kontenerów i pomóc wysprzątać 
to miejsce wieczorowych schadzek alkoholowych. Ostatecznie 
proboszcz zrobił to sam. Parafianin chodzący do kościoła, albo 
czytający  ogłoszenia parafialne wiedziałby, że zostały w kilku 
instytucjach złożone wnioski o dofinansowanie remontu dachu 
i elewacji zabytkowego kościoła na Mariackiej. Wszystko to zaś 
zostało poprzedzone wykonaniem stosownego projektu, który 
zyskał aprobatę nadzoru budowlanego oraz konserwatora za-
bytków. Tak przy okazji panu Adamowi dziękuję za wykonanie 
daszku zabezpieczającego wejście do kościoła.

Identyczna sytuacja jest z planowanym parkingiem. Nie jest 
możliwym wykonanie go bez zgody wspomnianych powyżej in-
stytucji miejskich. Sam pomysł  jest odpowiedzią na apel wielu 
mieszkańców osiedla i sposobem  gromadzenia środków na dal-
sze prace remontowe przy naszym zabytkowym kościele. Czy to 
są biznesowe zapędy proboszcza, czy szukanie złotego środka, 
jak pozyskać fundusze remontowe i  pomóc swoim parafianom?

Czas pandemii stał się okazją do bardzo odpowiedzialnego 
podejścia wielu moich parafian do troski o naszą wspólnotę. 
Było tak przy okazji jesiennych porządków wokół kościoła. Było 
również wtedy, gdy do kościoła mogło wchodzić na nabożeństwa 
tylko po pięć osób i wówczas wielu bardzo pięknie zadbało o ma-

terialną egzystencję parafii. Każdemu za te gesty solidarności z 
serca dziękuję. 

Kiedy zaś w Niedzielę Miłosierdzia z kościoła wywołał mnie 
patrol policji, bo komuś przeszkadzał włączony zewnętrzny gło-
śnik najpierw pomyślałem o czyimś egoizmie. Ktoś nie chce za-
pewne pamiętać, że to on wprowadził się do bloku wybudowa-
nego w bezpośredniej bliskości stojącego tutaj od ponad stu lat 
kościoła, a nie parafia zaistniała przy istniejącym bloku.

Na koniec przyszła  bardzo pozytywna refleksja. Przecież ten 
kościół ma za patronkę Maryję w wezwaniu Jej Niepokalanego 
Poczęcia. Z tym zaś wezwaniem nieodłącznie związana jest mo-
dlitwa: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie 
uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i po-
leconymi Tobie." 

Dlatego wszystkich mieszkańców zapewniam, że mają w 
moim sercu więcej miejsca przez modlitwę w ich intencji. W 
imieniu zaś naszej Patronki – Maryi zapraszam na nabożeństwa 
majowe po Mszach wieczornych w kościele oraz na apele Ma-
ryjne w dni powszednie o 21.00 przy kapliczce przed kościołem. 
Mieszkańców Bogucina zapraszam zaś na nabożeństwa majowe 
na zakończenie Mszy św. tam sprawowanych. Pozdrawiam ser-
decznie i proszę, dbajcie o siebie, abyśmy wszyscy szczęśliwie i w 
dobrym zdrowiu dotrwali do końca pandemii.

                                                 ks. prob. Zbigniewa	Szlachetka
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Piłkarze TS Poonii. Archiwum

W	listopadzie	br.	minie	sto	lat	od	powołania	w	1921	roku	
na	 Głównej	 Towarzystwa	 Sportowego	 Polonia,	 ale	 wszystko	
wskazuje	na	to,	że	jubileusz	zasłużonej	dla	Poznania	organiza-
cji	sportowej		przejdzie	bez	jakiegokolwiek	uczczenia.	Bo	nie	
widać	osób	i	organizacji,	które	zechcą	się	tym	zająć.	TS	Polonia	
praktycznie	 	nie	 istnieje	 już	od	ubiegłego	roku,	a	utworzony	
przed	rokiem		Klub	Sportowy	Polonia	okazał	się		niezdolnym	
do	działania	niewypałem.

Rzecznik POSiR Filip Borowiak: Po zmodernizowaniu obiek-
tu boiska POSiR prowadził rozmowy zarówno z TS Polonia jak i 
KS Polonia, by uregulować kwestie korzystania z obiektu i zarzą-
dzania nim. W tym samym czasie TS Polonia de facto przestało 
funkcjonować. TS Polonia nie ma na chwilę obecną zarządu i 
według naszej wiedzy większość członków zrezygnowała z człon-
kostwa. Ponadto klub posiadał i posiada nadal zadłużenie wzglę-
dem POSiR. Dodać należy, że TS Polonia nie deklarowało chęci 
podjęcia roli operatora obiektu. Taką chęć zgłosił natomiast KS 
Polonia, w którego szeregach byli również przedstawiciele tzw. 
starej Polonii. W związku z tym w 2020 r. POSiR zawarły umowę 
z KS Polonia. Na wniosek KS Polonia umowa ta jednak została 
rozwiązana na początku roku 2021 z uzasadnieniem, że klubu nie 
stać na korzystanie z obiektu.  

Zmodernizowane kosztem miasta boisko piłkarskie przy ul. 
Harcerskiej stało się obiektem obecnie już zupełnie nie służą-
cym lokalnej społeczności.  Jego gospodarzem jest Młodzieżowy 
Ośrodek sportowy  ze Śródki, należący do Poznańskich Ośrod-
ków Sportu i Rekreacji. Rzecznik prasowy POSiR Filip Borowiak 
zapewnił nas, że udostępnianie stadionu przy ul. Harcerskiej od-
bywa się z priorytetowym uwzględnieniem potrzeb KS Polonia, 
który  jakoby kontynuuje lokalne tradycje piłkarskie na terenie 
Głównej. Szkopuł w tym, że zarząd KS Polonii sam oświadczył, 
że nie stać, go  na korzystanie z boiska. To samo dotyczy Szkoły 
Podstawowej nr 45, ale ona na szczęście ma dostęp do pobliskie-
go małego boiska osiedlowego.

Rzecznik prasowy POSiR Filip Borowiak: Stadion przy ul. 
Harcerskiej jest w powierzeniu Poznańskich Ośrodków Spor-
tu i Rekreacji od końca 2017 roku, a jesienią 2019 roku zakoń-
czyła się modernizacja obiektu. W wyniku przeprowadzonych 
prac oprócz zrewitalizowanej murawy stadion zyskał oświetle-
nie o łącznym natężeniu 200 luksów, umieszczone na specjalnie 
wzniesionych, nowych słupach, ponadto zainstalowano systemy 
nagłośnienia, monitoringu wizyjnego, telebim oraz trybuny, któ-
re mogą pomieścić ok. 500 osób oraz osobny sektor dla kibiców 
drużyny gości. Stadion został ogrodzony. Znajdują się na nim 
tereny zielone oraz wybrukowane i oświetlone chodniki, place 
oraz miejsca parkingowe. Murawa jest wyposażona w system au-
tomatycznego podlewania.

Oprócz boiska głównego o wymiarach 105m × 68m (pełnowy-
miarowe) kompleks posiada również boczne, treningowe boisko 
o wymiarach 70 x 45m. Obiekt jest wyposażony w nawierzchnię 
naturalną, więc siłą rzeczy jego wykorzystanie nie może być tak 
intensywne, jak w przypadku obiektów treningowych ze sztucz-
ną trawą. Korzystanie na takim obiekcie ogranicza się do 8 go-
dzin tygodniowo. Docelowo planowana jest jednak zamiana na-
wierzchni naturalnej na sztuczną na bocznym boisku, co pozwoli 
zwiększyć dostępność obiektu dla trenujących. 

Obecnie (kwiecień) na boisku nie odbywają się treningi, 
obiekt jest przygotowywany do sezonu po zimie, musi przejść 
odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. W sezonie będzie udostęp-
niany przede wszystkim drużynom Polonii Poznań, która na tym 
terenie trenuje i gra od 100 lat. Część godzin wykorzysta również 
Warta Poznań.

Jednostką POSiR, która opiekuje się stadionem przy ul. Har-
cerskiej jest Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

Cennik korzystania z boiska przy ul. Harcerskiej (2 godz): 
Zespoły młodzieżowe z Poznania 266 zł, 
Pozostale zespoły 530 zł.
Firmy 660 zł
Kontakt: Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1

100 lat TS Polonia 
bez uczczenia?

Piłkarze TS Poonii. Archiwum

Boisko główne przy ul. Harcerskiej, przed sezonem 2021.
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szkoła podstawowa  nR 45 im. oRp „poznań” pRzy ul. haRceRskiej 3
78.	ROCZNICA	POWSTANIA	
W	GETCIE	WARSZAWSKIM
9 kwietnia przypadła rocznica wybuchu powstania w getcie 

warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas 
II wojny światowej. W związku z 78. rocznicą tego wydarzenia 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „AKCJI ŻONKILE” 
i przygotowali kwiaty z papieru. Tym samym uczcili pamięć o 
osobach, które walczyły w powstaniu. Wszystkie prace moż-
na podziwiać w galeri https://photos.app.goo.gl/Eu9oPUFa-
ne2oY7L7A.  By zapoznać się z historią powstania w getcie 
warszawskim zachęcamy do obejrzenia prezentacji: https://view.
genial.ly/605a04c531f88e0d501af1e2/interactive-content-akcja-
zonkile-sp45-poznan-2021

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2021
Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świa-

ta, obchodzone 22 kwietnia od 1970 roku. Tegorocznym moty-
wem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło „Przywróć	naszą	Zie-
mię”. Głównym zadaniem tej akcji ekologicznej jest przybliżenie 
społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną 
ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta 
edukacja w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycz-
nych.

Nasza szkoła w poprzednich latach brała aktywny udział w 
tym święcie. Podczas „Wiosennych porządków” uczniowie wraz 
z nauczycielami sprzątali teren naszego Osiedla Główna. W tym 
roku nie mamy takiej  możliwości, ale zachęcamy Was do innych 
działań.

Przygotuj się do zakupów.  Na zakupy spożywcze idź najedzo-
ny. Zabierz torby wielokrotnego użytku. Zrób listę potrzebnych 
produktów, czytaj etykiety, kupuj lokalnie, blisko swojego miej-
sca zamieszkania (oszczędzisz paliwo i środowisko).

Może zamiast jazdy samochodem wybierz rower albo spacer 
– zyska nie tylko klimat, ale również Twoje zdrowie.

Z okazji Święta Ziemi  możesz zasadzić roślinę – znajdź miej-
sce pozbawione zieleni – spróbuj je ukwiecić, zazielenić.

Pamiętaj	–	każdy	gest	i	czyn	dla	Ziemi	jest	ważny.		Bo	kli-
mat	 da	 sobie	 radę	 bez	 człowieka,	 natomiast	 człowiek	 	 bez	
sprzyjającego	klimatu	jest	skazany	na	zagładę.	Dlatego	warto	
nie	tylko	globalnie,	ale	także	lokalnie,	u	siebie	w	domu,	na	po-
dwórku	oraz	w	środowisku	nauki	lub	pracy	przyczyniać	się	do	
poprawy	stanu	klimatu.	

ŚWIATOWY	DZIEŃ	ZDROWIA
Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na 

najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na 
całym świecie.  Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest 
innej tematyce w obszarze zdrowia publicznego.

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Zdrowia   jest „Budo-
wanie		sprawiedliwszego	i		zdrowszego		świata	dla	wszystkich”. 
Na całym świecie żyją rodziny, które mają niewielkie dochody, 
gorsze warunki mieszkaniowe   i wykształcenie, mniejsze moż-
liwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci. 
Mają często ograniczony dostęp do bezpiecznego środowiska, 
czystej wody, powietrza, usług zdrowotnych i bezpieczeństwa 
żywnościowego lub nie mają ich wcale. Prowadzi to do niepo-
trzebnego cierpienia, choroby i w końcu do przedwczesnej śmier-
ci.  Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia wzywa liderów do za-
pewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych niezależnie od tego gdzie żyją. Motyw przewodni 
związany jest też z trwającą pandemią i działaniami związany-
mi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
. Pamiętajmy też, że teraz wszyscy szczególnie powinniśmy dbać 
o nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.  Epidemia wywołuje w nas 
duży niepokój i lęk, co znacząco wpływa na nasze gorsze samo-
poczucie. Dbajmy więc o zdrowie, stosujmy się do zaleceń zwią-
zanych z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

O	POEZjĘ	TRZEBA	DBAĆ
VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Poetyckiej „O 

poezję trzeba dbać”, jest organizowany przez  Szkołę Pod-
stawową nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Po-
znań” w Poznaniu. Konkurs odbędzie się w trybie on-line. 
Więcej informacji na stronie internetowej https:

                            //sp45poznan.szkolna.net/

Akcję „Wiosenne porządki” - możesz przeprowadzić 
sam (-a) lub we współpracy z rodziną, sąsiadami – mo-
żesz posprzątać okolice swojego domu, plac zabaw lub inne 
miejsca. Po zebraniu odpadów pamiętaj o ich segregacji.                                                                                                                                      
  Nie marnuj jedzenia – ugotuj coś z resztek – bądź kreatywny. 

Zanim wyrzucisz stare ubranie – zastanów się co jeszcze mo-
żesz z nimi zrobić – przerobić, a może podarować innej osobie. 

Zanim kupisz nowe rzeczy zadaj sobie pytanie - „Czy na pew-
no tego … potrzebuję?”.   
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W zabudowie jednorodzinnej pwstał nielegalny warsztat.

Od	czterech	 lat	mieszkańcy	ulicy	Kotlarskiej	w	Poznaniu	
muszą	 zmagać	 się	 z	uciążliwym	sąsiedztwem.	W	miejscu,	w	
którym	plan	zagospodarowania	przewidywał	 zabudowę	 jed-
norodzinną,	powstał	pokaźnych	rozmiarów	nielegalny	warsz-
tat	samochodowy.	Mieszkańcy	skarżą	się	na	hałas	utrzymują-
cy	się	do	późnych	godzin	oraz	zloty	motocyklistów.

- Od czterech lat walczymy z ludźmi, którzy tutaj naprawiają 
samochody, motocykle. To są nawet naprawy po nocach, łącznie 
z tym, że się lakieruje tutaj samochody. Co chwilę słychać, jak 
ktoś miesza puszkę lakieru, wszystko leci w powietrze. Mycie sa-
mochodów, silników – wylicza Sebastian Muszyński.

wana, to każda instytucja może się za to zabrać, ponieważ mają 
ku temu przepisy. A nikt się za to nie zabiera, ponieważ działal-
ność jest niezarejestrowana – tłumaczy Sebastian Muszyński

- Leję na nich, wie pan. Oni są nieżyczliwi. Podpieprzają nas 
bezpodstawnie do organów ścigania – usłyszeliśmy od jednego 
ze współwłaścicieli warsztatu.

- Policjanci z Poznania od początku tego roku otrzymali dwa 
zgłoszenia dotyczące tego adresu, a dokładnie rzecz ujmując – 
dotyczące zakłócania spokoju w tym właśnie miejscu. Jedno z 
tych postępowań się już zakończyło. Właściciel został ukarany 
mandatem karnym. Natomiast drugie postępowanie cały czas 
trwa – wyjaśniane są wszystkie okoliczności. Dodać też można, 
że dzielnicowy, który jest odpowiedzialny za ten teren, dosko-
nale zna ten adres – informuje Maciej Święcichowski z policji w 
Poznaniu.

Watsztat przy ul. Kotlarskiej

uciążliwy sąsiad

- Na moim podjeździe zawracają samochody i nic sobie z 
tego nie robią. Mąż tam kamieniami nawet wyłożył, bo miałam 
tam kiedyś posadzone nasadzenia, ale to wszystko jest po prostu 
zrujnowane. Ulica jest cała zabłocona, nie czyszczą. Moja nieru-
chomość na tym traci. Jak będę chciała ją sprzedać, to nikt mi 
tego nie kupi, bo powie, że to jest po prostu złom – mówi Beata 
Frątczak.

- Gazowanie motorów, świrowanie, jazda na jednym kółku. Z 
tego, co wiem, to nawet tata złożył wniosek o zrobienie jakiegoś 
progu zwalniającego, żeby takich rzeczy tutaj nie było – wskazuje 
Daniel Muszyński.

- Mnie najbardziej denerwują, jak jeżdżą motorami bardzo 
szybko, a dzieci biegają. Ja nie mówię, że biegają przed furtką, ale 
stoję z dzieciakami i widzą, że są dzieci i powinno się zwolnić. A 
oni nie, jeżdżą bardzo szybko – dodaje Piotr Mikołajczak.

Tadeusz Kosmowski również prowadzi warsztat samocho-
dowy w okolicy. Jak tłumaczy, „w momencie jak sąsiedzi zaczę-
li interweniować na uciążliwe działalności, ci panowie zakupili 
działkę obok mnie – na ul. Studziennej i przypisali mój adres do 
swojej działalności”.- Od tego momentu u mnie się zaczęły pro-
blemy, bo jakikolwiek urząd dostał informację o uciążliwej dzia-
łalności tych panów, wszystkie kontrole przychodziły do mnie do 
warsztatu. A ci panowie na tym wózku sobie lecieli, żeby omijać 
prawo. Wszelkie kontrole, które mogły być przeprowadzane u 
nich, były przeprowadzane u nas - opowiada.

- Miał powstać budynek mieszkalny i hala na garaże. A tu ani 
budynku mieszkalnego, a z hali garażowej zrobił się nielegalny 
warsztat – mówi Paweł Frątczak.

Mieszkańcy ze swoim problemem zwracali się do rozmaitych 
instytucji. Żadnej nie udało się rozwiązać problemu. Głównym 
kłopotem okazuję się fakt, iż warsztat działa nielegalnie.

- Odpowiedzi są takie, że gdyby to była działalność zarejestro-

Od kilku lat mieszkańcy walczaąo spokój.

W tej sytuacji ostatnią deską ratunku może być działanie 
urzędników nadzoru budowlanego, ale to niestety może po-
trwać. Do czasu rozwiązania problemu mieszkańcy Kotlarskiej 
są zmuszeni znosić uciążliwych sąsiadów.

- Gdy porównać tę działalność z ustaleniami planu miejsco-
wego, to prawdopodobnie trzeba sobie powiedzieć wprost, że ona 
jest nielegalna. Podstawy do jej zalegalizowania za bardzo nie bę-
dzie. Przepisy prawa w tym zakresie są nie do końca korzystne. 
Mogę powiedzieć na przykładzie innych inwestycji w mieście i 
my wiemy o nich, że są nielegalne, to nawet jeśli mamy decyzję 
nadzoru budowlanego każącą przywrócić stan pierwotny, to od 
takiej decyzji przysługuje odwołanie. Te sprawy potrafią się bujać 
latami – przyznaje Piotr Sobczak z Urzędu Miasta Poznań.

jan	Kasia	(Interwencja	Polsat	News,	29.04	2021r.)

Motocykle przy ul KOtlarskiej.
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SKLEP Warzywno-Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  
     ZAPRASZAMY

biuletyn policyjny
ul.	Zagórze. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o udzielanie 

środków odurzających. 
ul.	Tomickiego. Nn sprawca doprowadził zgłaszającą do nieko-

rzystnego rozporządzenia jej mieniem poprzez dokonanie transakcji 
z jej konta. Straty 477 złotych. 

ul.	Folwarczna. Nn sprawca na parkingu niestrzeżonym dokonał 
kradzieży katalizatora z samochodu Honda wartości 1600 zł, z samo-
chodu VW Sharan wartości 830 zł. Brak monitoringu, brak śladów 
nadających się do dalszej identyfikacji. 

  ul.	Zawady.	Kobieta zgłosiła groźby karalne pozbawienia życia 
i zdrowia, kierowane pod jej adresem przez jej partnera. Sprawca za-
trzymany na gorącym uczynku złożył zawiadomienie o naruszenie 
nietykalności cielesnej przez byłą partnerkę poprzez plucie w twarz, 
uderzanie ręką po twarzy oraz wykręcanie palców. W wyniku zda-
rzenia zgłaszający doznał obrażeń w postaci zaczerwienień na twarzy 
oraz bólu palców. 

ul.	Koronkarska	Zgłaszająca zawiadomiła, iż jej były partner na-
ruszył jej nietykalność cielesną poprzez wykręcanie rąk, uderzanie po 
twarzy, powodując u niej dolegliwości bolesne oraz zadrapania ul.	
Sianokosy. Nn sprawca groził zgłaszającemu pozbawieniem zdro-
wia w celu zwrotu wierzytelności.  

ul.	Piwna. Mężczyzna lat 34 złamał sądowy zakaz zbliżania się 
i kontaktowania z matką, przychodząc do jej miejsca zamieszkania. 
Zatrzymany przez f-szy OPP Poznań. 

ul.	 Krańcowa.	 Nn sprawca poprzez zerwanie skobla dokonał 
uszkodzenia drzwi wejściowych do altany mieszczącej się na ROD

ul.	Kruszwicka. Mężczyzna zgłosił, że nn sprawcy usiłowali do-
konać zaboru w celu przywłaszczenia katalizatora od pojazdu m-ki 
Honda Accord o wartości 700 złotych, jednak zamierzonego celu nie 
osiągnęli z uwagi na spłoszenie przez właściciela posesji. Brak moni-
toringu. 

ul.	Bałtycka . Kobieta zgłosiła, że nn sprawca za pośrednictwem 
portalu OLX doprowadził zgłaszającą do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem oferując do sprzedaży cegłę budowlaną. Straty 8325 
złotych. Postępowanie prowadzi KP poznań Nowe Miasto

ul. Smolna. Nn sprawca z samochodu m- ki VW Polo dokonał 
kradzieży katalizatora, straty 6000 złotych na szkodę zgłaszającego. 
Miejsce zdarzenia nie monitorowane. 

ul.	 Słupecka.Nn sprawca z pojazdu m-ki VW Lupo, zaparko-
wanego na parkingu niestrzeżonym dokonał kradzieży katalizatora. 
Straty 1500 zł. 

ul.	Św.	Antoniego. Mężczyzna zgłosił, że w okresie od 01.03.2021- 
17.04.2021 kierowano wobec niego groźby pozbawienia życia i zdro-
wia co wzbudziło w nim uzasadniona obawę o swoje życie i zdrowie. 

ul.	Pleszewska.	Mężczyzna pomagał w ukryciu roweru  Rockri-
der o wartości 1299 złotych, skradzionego dnia 18.04.2021. Rower 
odzyskano, mężczyzna zatrzymany 

ul.	Mogileńska. Nn sprawca z klatki schodowej dokonał kra-
dzieży niezabezpieczonej hulajnogi elektryczne  Ethic Erawan. Teren 
nieobjęty monitoringiem wizyjnym. Straty 919 złotych. 

ul.	Książęca. Kobieta dokonała kradzieży kosmetyków o łącznej 
wartości 782 złotych na szkodę drogerii.

Toalety na zewnątrz budynków
pRoblem z minionej epoki

Władze	Poznania	i	województwa	chciałyby	raczej	przemilczeć	
niechlubny	fakt,	że	pewna	liczba	mieszkańców	stolicy	Wielkopol-
ski	nie	posiada	w	swoich	lokalach	mieszkalnych	łazienek	i	spłuki-
wanych	toalet.	

Rzecz jest tym bardziej kompromitująca, że dotyczy nie tylko 
mieszkań prywatnych, ale i komunalnych. Również na Głównej są 
miejskie kamienice, których mieszkańcy za potrzebą muszą wycho-

dzić na zewnątrz budynku, aby tam skorzystać z archaicznych wygó-
dek. Niezamożnych osób, często starszych i samotnych nie stać na 
rozwiązanie tego problemu własnym kosztem, a Zarząd Komunal-
nych Zasobów Lokalowych dysponuje ograniczonymi funduszami 
na modernizowanie mieszkań pozostających w jego gestii.  

Tak więc umożliwienie normalnego korzystania z łazienek i toalet 
w starych mieszkaniach jest tylko kwestią pieniędzy, bo techniczne 
możliwości takich modernizacji istnieją we wszystkich przypadkach 
lokalizacji. Wszyscy lokatorzy zajmowanych legalnie komunalnych 
lokali mieszkalnych komunalnych mają prawo domagać  się od mia-
sta informacji, kiedy ich problem zostanie rozwiązany. Wielki czas, 
aby przestał istnieć i nie przynosił Poznaniowi wstydu.

Nie wszyscy lokatorzy komunalnych kamienic przy ul. 
Gnieźnieńsskiej posiadają w mieszkaniach łazienki i WC.

Niektórzy mieszkańcy miejskich lokali w Poznaniu 
musza korzystać z sanitariatów  na zewnątrz domu.





Wyżej: Aquanet wyda dziesiątki mln zł na fotowoltaikę
 

NIżej: Dolinie Cybiny w Poznaniu  grozi zabudowa
 


