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łączenie sił  dla obrony zagrożonych  klinów  zieleni
zdradzone gminy.

mieszkańcy uczą urzędników
wiosenne ciekawostki

wypędzeni przez niemców (7)
polacy w krainie uśmiechu

skargi na decyzję  prezydenta
biuletyn policyjny

Pozwolenie na budowę tu tzw.  akademika zostało zaskarżone jako niezgodne z prawem s. 5
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Antoninek Zieliniec Kobylepole 

Rada Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole jest przeciw-
na przekazaniu ogródków przydomowych przy ul. Żelaznej 
aportem pod zabudowę mieszkaniową i wnioskuje o wywo-
łanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go, który możliwi zachowanie funkcji zieleni użytkowej z za-
chowaniem ogródków przydomowych i budowy wybiegu dla 
psów, którego w tym terenie bardzo brakuje.

Rada Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole złożyła wniosek, 
aby dla zaznaczonego terenu wywołać MPZP .

bronią ogródków przy żelaznej

Mieszkańcy ulicy Żelaznej wybrali już trzech przedstawicieli, 
którzy będą prowadzić rozmowy z miastem w sprawie przydo-
mowych ogródków działkowych. W ostanich dniach mieszkań-
cy otrzymali od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych 
wypowiedzenia dzierżawy ogródków, które mają od nawet kil-
kudziesięciu lat.

Wypowiedzenia miały być związane z planowaną przez mia-
sto w tej okolicy budową bloków. Teraz jednak miasto twierdzi, 
że wypowiedzenia zostały mieszkańcom wysłane przez przypa-
dek i zostaną cofnięte. Sam teren ma zostać przekazany Poznań-
skiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, które planuje 
postawić tam 12 bloków. Przeciw inwestycji do miasta wystąpiła 
rada osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Radni negatywnie 
zaopiniowali projekt i apelują o uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. md

Zdjęcia ze  spontanicznej akcji mieszkańców przy ulicy Żelaznej  
w proteście przeciwko oddawania ogródków pod zabudowę. 
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Mieszkańcy uczą urzędników
 plan ocalenia zieleni  

Zdradzone gminy

Prezydent Jacek Jaśkowiak  i jego ludzie ogłosili publicznie 
zamiar wyprowadzenia Poznania z Międzygminnego Związku 
Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Byłaby to  
bombowa sensacja primaaprylisowa, ale podana  w lutym bu-
dzi osłupienie i nadzieję, że  autorzy tego niewiarygodnego po-
mysłu są przy zdrowym umyśle i  wiedzą co chcą zrobić. A chcą 
aglomeracji poznańskiej odciąć głowę, chcą zniszczyć z trudem 
tworzony zalążek wymarzonego, pięknego, przyszłościowego 
organizmu pod nazwą Metropolia Poznań. 

Międzygminny związek GOAP jest jak dotąd jedynym realnym 
faktem dobrowolnego gospodarczego integrowania kilkunastu 
gmin z centralnie ulokowaną stolicą Wielkopolski. Małe jednostki 
administracyjne zaufały potężnemu w porównaniu z nimi Pozna-
niowi i postanowiły wspólnie z nim rozwiązać  wielki dla wszyst-
kich problem racjonalnego zagospodarowania śmieci. Samorządy 
kilkunastu gmin uwierzyły, zaryzykowały, poniosły wysiłek i kosz-
ty, odnosząc wreszcie po tych poświęceniach pierwsze  oczekiwane 
efekty. I właśnie teraz prezydent Poznania z politycznym zaple-
czem zostawiają  te samorządy na lodzie i mówią radźcie sobie 
sami, nam GOAP nie jest już potrzebny, gospodarką odpadami 
zajmiemy się sami. Taka haniebna wręcz nielojalność silnego mia-
sta wobec słabszych okolicznych gmin z pewnością nie spodoba 
się solidnym, rzetelnym, prostolinijnym mieszkańcom Poznania 
w tym i miejskim radnym. Rada Miasta nie dopuści do wyjścia 
naszego miasta z GOAP, bo to mieszkańcom przyniesie tylko wiele 
szkód i strat. 

  J. Jaśkowiak i jego partyjni koledzy zapewniają, że chcą wyj-
ścia Poznania z GOP-u w interesie poznaniaków, bo ci będą lepiej 
obsługiwani przez firmy wywozowe i mogą nawet  mniej płacić 
za usuwanie komunalnych odpadów. -Wsłuchujemy się w głos 
mieszkanek i mieszkańców zapewnia prezydent Jaśkowiak. Po-
znaniacy oczekują, abyśmy sami zajęli się tą sprawą, zapanowali 
nad cenami wywozu śmieci i jakością usług – mówi  szef klubu 
radnych Koalicji Obywatelskiej Marek Sternalski. Zastępca prezy-
denta i przewodniczący zarządu GOAP Bartosz Guss zapowiada 
„uszczelnienie” systemu płatności za wywóz odpadów przez  wzię-
cie za podstawę należności ilość zużycia wody w mieszkaniu. Tak 
opłatą zostaną objęte osoby dotąd nie uwzględniane, jak studenci 
i inni lokatorzy mieszkań. B. Guss nie wspomina, że w ten sposób 
dostana po kieszeni wszyscy właściciele lokali na wynajęcie.

Gorliwi entuzjaści samodzielności Poznania w gospodarowaniu 
odpadami nie mówią też nic o koniecznej z pewnością nowej jed-
nostki tym się zajmującej, np. w postaci miejskiej spółki z bardzo 
dobrymi płacami. GOAP wypracowuje duże zyski, więc jest okazja 
z nich skorzystać, dopóki się  Poznaniem rządzi. Władzy miło ibę-
dzie stworzyć wiele dobrych etatów dla swoich. To jest prawdziwy, 
najważniejszy powód wychodzenia Poznania z GOAP, którego jest 
przecież twórcą i głównym filarem.                  Marcin dymczyk. 

PETYCjA dO PREZYdENTA POZNANIA
Apelujemy o jak najszybsze zakończenie opracowywania miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza i 
ich niezwłoczne uchwalenie przez Radę Miasta Poznania.

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania dla Soła-
cza toczą się już od ponad 10 lat. Dalsze ich przeciąganie spowo-
duje zabudowę i nieodwracalną degradację wielu terenów zieleni 
na Sołaczu, których ochrona leży w interesie całej społeczności  
Poznania. Uwagi uchwalone przez Radę Osiedla Sołacz zostały 
przygotowane we współpracy z mieszkańcami osiedla Sołacz, 
organizacjami społecznymi (m.in. stowarzyszeniem „Koalicja 
ZaZieleń Poznań”, stowarzyszeniem „Prawo do Przyrody”, ko-
lektywem Rozbrat) i przedstawicielami ROD Bogdanka. Uwagi 
stanowią rozsądny kompromis, który nakreśla minimalny zakres 
ochrony miejsc ważnych przyrodniczo i kulturowo dla Poznania, 
z których większość znajduje się na terenach stanowiących wła-
sność  Poznania.

Osiedle Sołacz leży w zachodnim  klinie zieleni, w dolinie 
rzeki Bogdanka. Poznańskie kliny zieleni to unikatowe w skali 
europejskiej założenie urbanistyczne opracowane przez Włady-
sława Czarneckiego i Adama Wodziczko w latach 1930–1934. 
Głównym celem istnienia systemu klinów jest przewietrzanie 
miasta i ochrona wód. Zachodni klin zieleni dzięki zdolności 
wprowadzania do centrum miasta mas świeżego powietrza ni-
weluje uciążliwość smogu zimą, a latem umożliwia nocny spływ 
chłodnego powietrza doliną Bogdanki podczas upałów. Zlokali-
zowane w klinie zieleni Parki: Wodziczki i Sołacki, są miejscem 
wypoczynku i spacerów tysięcy poznaniaków, w szczególności 
mieszkańców Jeżyc, Winiar i Piątkowa. Poprowadzone przez 
tereny parkowe ścieżki piesze i rowerowe pozwalają dotrzeć z 
centrum miasta do podmiejskich lasów, Jeziora Rusałka i Jeziora 
Strzeszyńskiego. 

Ochrona zielonych terenów Sołacza leży w interesie zdrowia 
i dobrostanu mieszkańców Poznania, ale istotna jest również z 
punktu widzenia kształtowania wizerunku Poznania jako miasta 
o wysokim standardzie życia, niezbędnego do przyciągania wy-
soko wykwalifikowanych specjalistów i studentów.

Apelujemy o uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Radę 
Osiedla Sołacz i jak najszybsze uchwalenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sołacza.

                                                      Mieszkańcy osiedla Sołacz 
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Dziennik czasu zarazy
3 razy pandemia?

Koniec oczyszczania

Któż by niespełna rok temu przypuszczał, 
że większość naszych rozmów rozpoczynać 
będą pytania:-Zaszczepiłeś się?; - Jak się czułeś 
po szczepionce? (po zaszczepieniu nauczycieli 
ze szkoły na Dębcu, poczuli się oni tak źle, że 
trzeba było na dwa dni zamknąć placówkę!). 
Koronawirus został uznany za słowo roku, 
staliśmy się specjalistami w ocenie kolejnych 
szczepionek, które niezbyt terminowo do-
cierają do Polski. Są też problemy z zamówionymi ilościami, np. 
zamiast 180 mln szczepionek firmy AstraZeneca otrzymaliśmy o 
połowę mniej. Śledzę z uwagą kiedy moje roczniki obejmie akcja 
wszczepienna, ale okazuje się, że nikt nie wie dokładnie ile jest Po-
laków po sześćdziesiątce. Szacuje się, że to 2 mln obywateli, a jest 
– ponoć – o 7 mln więcej!

Tymczasem bez przecinania wstęg i fanfar, z kilkumiesięcznym 
opóźnieniem otwarto wreszcie szpital tymczasowy na terenach 
MTP, wyposażony m.in. na oddziale intensywnej terapii medycz-
nej w urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 
pozwalającej na ciągłą resuscytację. Pewnie ten szpital bardzo się 
przyda, bo oto zamiast jesienną porą czyli po okresie wakacyjnego 
luzu, już w lutym dotarła do Polski trzecia fala pandemii: zno-
wu notuje się wzrost zachorowań na COVID-19 (w dniu pisania 

tego tekstu – 24.02 było to ponad 12,1 tys. nowych zakażeń a ty-
dzień wcześniej – 8,6 tys.), choć – można się pocieszyć – mniej lu-
dzi umiera na tę zarazę. Skąd ta trzecia fala? Sami jesteśmy sobie 
winni, bo nie przestrzegamy reżimu sanitarnego, nie zachowujemy 
dystansu społecznego (raczej: fizycznego). Już wiadomo, że rozma-
ite przyłbice nie chronią przed wirusem. Szkoda, że kilka miesięcy 
wstecz nie wiedzieli o tym przedstawiciele resortu zdrowia i takie 
przesłony akceptowali. Wprowadzono też zakaz noszenia szali czy 
chust w roli ochrony przed wirusem. Natomiast wyraźną rekomen-
dację Ministerstwa Zdrowia otrzymały trzywarstwowe maseczki z 
filtrem i maseczki chirurgiczne. Po roku walki z zarazą teraz do-
piero myśli się o ,,stopniowym profesjonalizowaniu osłon twarzy”. 
Przypominam sobie jak rok temu, na przełomie marca i kwietnia 
szukaliśmy, najczęściej bezowocnie, w aptekach niebieskich mase-
czek. Pesymistycznie przewiduję, że sytuacja się powtórzy... Inna 
rzecz, że nie wiadomo, czy rekomendowani ,,ochroniarze” obronią 
nas przed mutantami zarazy, np. bardzo dynamicznie rozprze-
strzeniającym się wirusem brytyjskim – ok. 70 proc. nowych zaka-
żeń powoduje właśnie przybysz z Wysp Brytyjskich. Jest już jednak 
nowy problem – do Polski przedarł się mutant zarazy z południo-
wej Afryki. Jak się zachowa, tego nikt nie wie, ale ponoć covid to 
przy nim istny baranek.

Wszystko zaczęło się rok temu w Wuhan. W lutym media po-
dały, że grupa badaczy z WHO kończy kwarantannę w tym chiń-
skim mieście i rozpoczyna badania pochodzenia SARS-COV-2 i 
pierwszych przypadków COVID-19. Jeden z internautów ten news 
skomentował krótko:,,musztarda po obiedzie”. No, i miał rację...

Zastanawiam się jak optymistycznie zakończyć tę stronę Dzien-
nika? Do głowy przychodzą mi tylko banalne slogany o wiośnie. A 
tę rozpocznę – jeśli terminy się nie zmienią – szczepieniem. 

                                                                          Ewa Kłodzińska

Większość prac na dnie jeziora Maltańskiego została 
ukończona – informował nas pod koniec lutego rzecz-
nik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekre-
acji  Łukasz Borowiak. - Wśród nich tzw. odmulanie. Ile 
wywieziono namułów, będzie dokładnie wiadomo lada 
tydzień. Teraz trwają jeszcze prace przy wieżyczkach sę-
dziowskich, uzupełniane są ubytki w nabrzeżach jezio-
ra.

będzie woda w malcie
Przypomnijmy, że spuszczanie wody w Malcie zaczęło się w 

listopadzie 2020 r. Ponowne napełnianie zbiornika rozpocznie 
się w połowie marca. Pojemność Malty to ok. 2 mln sześc. wody. 
Czas tego procesu będzie w dużej mierze zależeć od opadów 
deszczu, ilości wód roztopowych i poziomu Cybiny. Takie zabie-
gi powtarzane są co cztery lata.

Koszt prac dotyczących oczyszczania Jeziora Maltańskiego 
i remontu towarzyszących mu obiektów to milion zł z budżetu 
Miasta.

W przyszłym roku Jezioro Maltańskie obchodzić będzie swoje 
70-lecie. To sztuczny zbiornik wodny powstały w wyniku spię-
trzenia Cybiny. Ma długość 2,2 km, głębokość – nawet 5 m. 
,,Opleciony” jest licznymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi 
(ale to inny temat), w jego wody pływają szczupaki, sandacze, 
okonie, płocie... (E.K) Fot.: POSiR



5

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

skarga  na  decyzję  pre zydenta  poznania      do  wojewody  wielkopolskiego
Prezydent Poznania rażąco naruszając prawo pozwolił 

deweloperowi budować niby jako „akademik”5-piętrowy 
budynek mieszkalny na 100 lokali w miejscu byłej Wyż-
szej Szkoły Sztuki Stosowanej przy ul. Krańcowej 89. jed-
na z mieszkanek przygotowała znakomicie uzasadnioną 
skargę na decyzję prezydenta Poznania do wojewody 
Wielkopolskiego, udostępniając treść skargi wszystkim 
zainteresowanym.

SKARGA dO WOjEWOdY WIELKPOLSKIEGO
Składam skargę na decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 

2223/20 z dnia 03.11.2020 r. , a zaskarżanej decyzji zarzucam ra-
żące naruszenie prawa tj.:

1. Naruszenie przepisów postępowania administracyjne-
go - art. 7 kpa i 77 kpa poprzez niepodjęcie podczas wydawa-
nia zaskarżonej decyzji czynności niezbędnych do dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w skutek czego przyjęto, 
że planowana w zaskarżanej decyzji inwestycja polegająca na 
„modernizacji” i „remoncie” szkoły zmierza do stworzenia na jej 
bazie domu studenckiego, podczas gdy inwestor planuje budo-
wę 100 lokalowego budynku z możliwością nabycia na własność 
poszczególnych lokali, co wyklucza możliwość uznania tej inwe-
stycji za dom studencki pełniący funkcję usługi oświaty; 

2. Naruszenie przepisów postępowania administracyjnego - 
art. 7 kpa i 77 kpa poprzez niepodjęcie czynności niezbędnych 
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy skutkiem 
czego złamano przepisy prawa materialnego - planu zagospoda-
rowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Po-
znania nr LXXXV/982/III/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. (dalej: 
„Plan zagospodarowania”) – tj. wydano decyzję umożliwiającą 
wybudowanie 100 lokalowego budynku nie będącego domem 
studenckim (z uwagi na możliwość komercyjnego nabywania w 
nim lokali),  a terenach oznaczonych w obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego jako 13 UN – tereny usług 
oświaty i szkolnictwa wyższego;

3. Ewentualnie, w przypadku jeśli organ wydający decyzję 
miał pełną świadomość okoliczności faktycznych wyłączających 
możliwość uznania tej 100 lokalowej inwestycji za dom studencki 
– naruszenie art. 6 kpa, który zobowiązuje organy administracji 
do działania na podstawie przepisów prawa, zakazuje organom 
administracji działań zmierzających do obejścia prawa, co mia-
ło miejsce w przypadku gdy organ wydający decyzję przyjął, że 
planowana inwestycja jest domem studenckim mimo przesłanek 
wyłączających taką funkcję po to, by inwestycja spełniała wymogi 
dla terenu oznaczonego w Planie zagospodarowania 13 UN – te-
reny usług oświaty i szkolnictwa wyższego. 

4. Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez wyda-
nie decyzji niezgodnej z Planem zagospodarowania z uwagi na 
zezwolenie w zaskarżanej decyzji na rozbudowanie budynku 
dawnej szkoły do wysokości 5 kondygnacji (łącznie z parterem, 
nie licząc bocznych wyższych kondygnacji) podczas gdy Plan 
zagospodarowania dla tej działki przewiduje w §9 punkt 18, że 
na terenie 13UN „zachowuje się istniejącą zabudowę, dopuszcza 
się jej remonty, modernizację i rozbudowę (…) pod warunkiem 
nieprzekroczenia maksymalnej wysokości równej niższej części 
bryły głównej budynku” (istniejąca niższa cześć bryły budynku 
to w chwili obecnej jego druga kondygnacja lub ewentualnie, w 
przypadku liczenia nieistniejącego w chwili wydawania decyzji 
zburzonego 3go piętra szkoły  - trzecia kondygnacja);

5. Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez wy-
danie decyzji niezgodnej z Planem zagospodarowania z uwa-
na zezwolenie w zaskarżanej decyzji na działania stanowiące w 
rzeczywistości częściową odbudowę budynku oraz powstanie 
nowego obiektu budowlanego zarówno w rozumieniu technicz-
nym jak i funkcjonalnym podczas gdy Plan zagospodarowania 
dla tej działki w §9 punkt 18 wskazuje, iż na terenie 13 UN: „za-
chowuje się istniejącą zabudowę, dopuszcza się jej remonty, mo-
dernizację i rozbudowę (…)”

6. Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez wyda-
nie decyzji niezgodnej z §9 punkt 18 Planu zagospodarowania 
z uwagi na zezwolenie w zaskarżanej decyzji na wybudowanie 
nowej drogi łączącej 100 lokalowy budynek z ul. Krańcową, 
podczas gdy Plan zagospodarowania wskazuje, iż jedyne do-
puszczalne na terenie 13 UN prace budowlane to: zachowanie 
istniejącej zabudowy z dopuszczeniem wyłącznie jej remontu, 
modernizacji i rozbudowy – budowa nowej drogi nie stanowi 
żadnego z powyższych.

Wobec powyższego wnoszę o stwierdzenie nieważności 
przedmiotowej decyzji z uwagi na rażące naruszenie prawa 
zgodnie z art. 156§1 ust. 2) kpa oraz wnoszę o wstrzymanie wy-
konania decyzji na podstawie art. 159 kpa. 

                                               Podpis osoby składającej skargę
PODSUMOWANIE
Bez nagłaśniania sprawy, za plecami ludzi, wydano decy-

zję zezwalającą na budowę wielolokalowego budynku  na te-
renach tego nie przeznaczonych, wyjątkowo ważnych dla Po-
znania, mających służyć wypoczynkowi, zdrowiu i rozrywce 
mieszkańców.

Wydanie takiej decyzji niszczy zaufanie do władz Poznania 
i do samego prawa.  Budzi to także uzasadnione obawy o dal-
szy losu poznańskich terenów zielonych. Zaskarżona decyzja 
narusza interes prawny każdego korzystającego z tych terenów 
mieszkańca Poznania – tu każdy poznaniak powinien być trak-
towany jak strona postępowania. 

Wskazane naruszenia prawa są  nie tylko naganne pod 
względem społecznym – są także  naganne gospodarczo. To, że 
miasto jest skłonne do tego typu naruszeń/ustępstw w zakresie 
obowiązującego planu zagospodarowania powinno być infor-
macją upublicznioną, inwestorzy byliby skłonni więcej zapła-
cić, syndyk zdobyłby większe kwoty za nieruchomość , spłacono 
by więcej długów byłej uczelni. 

Jeśli miastu zależało na zabudowaniu tej części Poznania 
czymś innym niż przewiduje to Plan zagospodarowania, to po-
winno ten Plan formalnie zmienić, a nie obchodzić/łamać jego 
zapisy. Zgodna z prawem zmiana Planu zagospodarowania 
dałaby społeczeństwu prawo wglądu do planowanych zmian i 
wypowiedzi na ich temat, inwestorom równe, zgodne z zasa-
dami konkurencji  traktowanie. Gdyby sprawa była jawna i 
społeczeństwo byłoby dopuszczone do wyrażenia opinii na te-
mat potrzeb oświatowych w tym rejonie, zapewne udałoby się 
wypracować z pomiędzy inwestorem, miastem i mieszkańcami 
lepsze warunki zapewniające przynajmniej częściową funkcje 
usług oświaty dla planowanego budynku (np. wybudowanie 
parteru budynku jako ogólnie dostępnej biblioteki – osiedle 
Warszawskie, Pomet, Antoninek, Zieliniec i Kobylepole są jej 
pozbawione mimo wielu szkół i dzieci mieszkających na tych 
terenach). 

 Mieszkańcy oczekują od wojewody unieważnienia decyzji 
prezydenta Poznania wydanej z rażącym naruszeniem prawa.
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tłusty czwartek
W polskiej radycji tłusty czwartek, to zawsze ostatni czwar-

tek przed Wielkim Postem. jako że Wielkanoc jest świętem 
ruchomym, Tłusty Czwartek nie wypada co roku w ten sam 
dzień.

Nie od zawsze w tłusty czwartek zajadano się pączkami. Cho-
ciaż ten zwyczaj znany jest od dawna, kiedyś - zamiast tłustymi 
słodkościami - objadano się mięsami, oczywiście nie tymi chu-
dymi... Pączki były, ale jako dodatkowa przekąska i to nie byle 
jakie, bo nadziewane słoniną. W Polsce pączki ze słodkim na-
dzieniem stały się popularne w XVI w.

Wierni tradycji, uczniowie klasy 3b  SP nr 87 delektowali się 
wyśmienitymi pączkami, które błyskawicznie znikały, co świad-
czy o tym, że były pyszne!                                  Urszula Kosicka

Dzień świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego !
W tym dniu wszyscy to wyznają
Że chcą kochać i kochają !
Walentynki obchodzone są 14 lutego, a kojarzone ze świętem 

zakochanych. Nazwa pochodzi od św. Walentego – patrona za-
kochanych. W tym dniu ludzie wysyłają do ukochanych walen-
tynki - czyli wierszyki, wyznania czy drobne upominki.

Jest to święto,  które przyszło do nas w latach dziewięćdziesiatych,  
a w szczególności ze Stanów Zjednoczonych. 

W klasie 3b SP nr 87 panował szczególny, wspaniały nastrój, 
przepełniony miłością, przyjaźnią i sympatią. To był naprawdę 
miły dzień  !                                                        Urszula Kosicka

walentynki

UCHWAŁA o wywołanie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru obejmującego nieruchomo-
ści: obręb Kobylepole, arkusz 04, działki nr 2/1, 2/12, 6/4, 2/23, 
1/9, 2/3, 6/2, 1/16, 1/13 oraz arkusz 05, działka nr 1/127. 

Teren objęty wnioskiem o wywołanie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego od strony północnej przylega 
do budynków mieszkalnych przy ul. Żelaznej (po obu stronach), 
od strony południowej przylega do płotu Kompanii Piwowar-
skiej oraz działki nr 1/18, od strony zachodniej przylega do Szpi-
tala Miejskiego im. Józefa Strusia, od strony wschodniej przylega 
do budynków os. Przemysława wraz z garażami.

Wywołanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego ma na celu zachowanie obecnej zieleni i ogrodów-
przydomowych. Przedmiotowy teren nie posiada odpowiedniej 
infrastruktury do dalszej zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, a wydanie warunków zabudowy i zurbanizowanie spowodu-
je paraliż komunikacyjny tej części dzielnicy.

Opiniuje się negatywnie projekt przebudowy fragmentu 
ulicy Żelaznej w rejonie skrzyżowania z ul. abpa W. dymka 
w Poznaniu. . W ocenie Rady Osiedla, rozbudowanie ulicy przy 
nowopowstałym placu zabaw będzie zagrażać bezpieczeństwu. 
Wprowadzenie w życie proponowanego projektu w opinii Rady 
Osiedla skutkować będzie zdecydowanym zwiększeniem ruchu 
na ul. Żelaznej w okolicy Szpitala Zakaźnego oraz nowowybu-
dowanego placu zabaw, co niejest wskazane. Rada Osiedla pro-
ponuje, aby wjazd w budowane osiedle został zorganizowany od 
ul. abpa W. Dymka w podobny sposób, jak to ma miejsce przy 
markecie LIDL

Opiniuje się negatywnie projekt przebudowy fragmentu 
ulicy Folwarcznej w rejonie skrzyżowania z ul. abpa W. dym-
ka w Poznaniu. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

Wprowadzenie w życie proponowanego projektu przebudowy 
w opinii Rady Osiedla skutkować będzie zdecydowanym zwięk-
szeniem ruchu na ul. Folwarcznej, która nie jest do tego przy-
stosowana . Rada Osiedla proponuje wybudowanie dojazdu do 
“Nowej Folwarcznej”i włączenie ruchu w nowe “rondo”, co przy-
czyni się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego na ul. abpa 
W. Dymka.                          Przewodniczący Rady Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole Mieczysław Wachowiak

Uchwały i opinie Rady Osiedla AZK

Niebieskie kropki oznaczają planowane przez ZDM słupki 
blokujace parkowanie przy Szkole nr 55przy ul. Szpaków w 
Kobylepolu. Rada Osiedla nie zaakceptowała tej propozycji 

jako nie zasadnionej.
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Marzysz o tym, by twoje dziecko czuło się bezpiecznie na no-
wym etapie swojego życia? Chciałbyś, aby fantastycznie bawiło 
się każdego dnia? Nasza placówka zapewnia dzieciom zbilan-
sowany rozwój podczas zajęć prowadzonych przez doskonałych 
profesjonalistów z wieloletnim stażem, których misją jest rozko-
chanie uczniów w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy.

zapraszamy do przedszkola nr 192

Przedszkole nr 192 w Poznaniu  przy ul. Leszka 42 służy dzie-
ciom w wieku od 3 do 6 lat. Czynne jest w godzinach od 6.30 
do 16.30. Budynek został starannie przystosowany do potrzeb 
naszych przedszkolaków, co zapewnia komfortowe warunki roz-
woju i bezpieczeństwa naszych podopiecznych. 

Sale są przestronne i estetycznie urządzone, wyposażone w 
odpowiednie sprzęty, meble i pomoce dydaktyczne dostosowane 
do wzrostu i wieku dzieci oraz ich liczby w danym oddziale. W 
każdej sali znajdują się różnorodne kąciki zabaw, których orga-
nizacja ulega zmianom w zależności od realizowanego programu 
oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

 Baza dydaktyczna sprzyja stymulacji różnych form aktyw-
ności dzieci, uwzględniając ich potrzeby, związane z wiekiem 
oraz zróżnicowanym rozwojem. Każda z sal posiada oddzielną 
toaletę, o którą personel dba z należytą w dzisiejszych czasach 
precyzją. 

Plac zabaw i boisko dostarczą dzieciom inspiracji do wielu 
pasjonujących przygód w gronie koleżanek i kolegów. Rozumie-
my, jak istotne jest dbanie o wszechstronny rozwój naszych pod-
opiecznych, stąd zapewniamy im dostęp do zajęć rytmiki oraz 
języka angielskiego.

Położenie placówki  stwarza  także  doskonałe  warunki do częstych 
spacerów i prowadzenia obserwacji przyrody zmieniającej się pod 
wpływem  następujących po  sobie pór roku. Zajęcia wychowawczo-
dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci  
i prowadzone są na wysokim poziomie. Nasze przedszkole cieszy 
się dobrą opinią wśród rodziców. 

Zapraszamy do naszego Przedszkola !
www.sp87.poznan.pl 
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/Info
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polacy w krainie uśmiechu
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”.

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Tajlandią w 
listopadzie 1972 roku i wkrótce potem doszło do wymiany 
ambasadorów. Nasza ambasada w Bangkoku mieści się na 
szóstym piętrze eleganckiego biurowca Athenee Tower w cen-
trum miasta. jest to mała placówka – składa się z zaledwie kil-
ku pokoi. dokładnie) i spodobało mu się tu na tyle, że został na stałe. Naj-

pierw zaczął handlować ciuchami. Wysyłał do Polski całe konte-
nery ubrań (Tajlandia jest jednym z największych producentów 
tekstyliów), gdzie na rynkach i bazarach wszystko schodziło na 
pniu. W siermiężnej rzeczywistości schyłkowej Komuny wszyst-
ko co było kolorowe i z Zachodu (chociaż w tym przypadku to 
raczej ze Wschodu i to Dalekiego…) było na wagę złota. Potem 
razem ze swoją tajską żoną otworzył firmę turystyczną. 

Pamiętam jak się go spytałem, czy ma już tajskie obywatelstwo 
(no bo w końcu tyle lat już w Tajlandii spędził). Roześmiał się 
tylko i powiedział „Ale skąd! Mam status stałego rezydenta i to 
uzyskany dopiero niedawno!”.

Niestety, o tajskie obywatelstwo jest dość trudno. Z tego co 
wiem żaden z Polaków mieszkających tu na stałe nie może po-
chwalić się tajskim paszportem, chociaż wiem, że kilka osób 
rozpoczęło starania o niego. Są oczywiście dzieci z mieszanych 
związków, które z chwilą urodzenia nabywają prawa do obywa-
telstw Polski i Tajlandii, ale to nieco inna sprawa.

Droga do tajskiego obywatelstwa jest długa i wyboista. Trzeba 
spełnić wiele warunków (między innymi biegle władać językiem 
tajskim), a każdy dokument musi podpisać sam Król! 

                                                                            Mateusz Biskup

 Funkcję ambasadora RP w Królestwie Tajlandii pełni obecnie 
Pan Waldemar Dubaniowski. To zawodowy dyplomata, który 
wcześniej był ambasadorem w Singapurze, a jeszcze wcześniej 
kierował kancelarią prezydenta Kwaśniewskiego. Jego poprzed-
nikiem na obecnym stanowisku był Pan Zenon Kuchciak. Czy 
przypominacie sobie Drodzy, Czytelnicy takie nazwisko? Było 
o nim głośno pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku. W 1998 
roku czeczeńscy terroryści uprowadzili pięcioro polskich oby-
wateli.  Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do Czeczenii 
specjalnego wysłannika – wspomnianego Zenona Kuchciaka, 
który odnalazł porwanych i wynegocjował ich zwolnienie. Po 
tym wydarzeniu media okrzyknęły go „polskim Jamesem Bon-
dem”. Potem został ambasadorem w Uzbekistanie, a następnie 
kierował placówką w Bangkoku. W 2017 roku zastąpił go  W. 
Dubaniowski, którego kadencja mija w tym roku.

Znajomi czasem zadają mi pytanie – ilu Polaków mieszka na 
stałe w Tajlandii? To świetne pytanie, ale dokładna odpowiedź 
na nie nie istnieje. Chyba nawet nasza ambasada nie dysponu-
je informacją ilu rodaków wybrało Krainę Uśmiechu na swoją 
nową ojczyznę. Można jednak pokusić się o dokonanie pewnych 
obliczeń.

W czerwcu i lipcu zeszłego roku odbyły się w Polsce wybory 
prezydenckie. Na stronie ambasady w Bangkoku zarejestrowało 
się 228 osób. Jeżeli przyjmiemy frekwencję podobną jak w Polsce 
– ok. 66% to możemy pokusić się o stwierdzenie, że na stałe w 
Tajlandii mieszka 378 naszych rodaków (w tym piszący te sło-
wa). Zaokrąglijmy to do 400 osób. Przyznam, że jestem nieco 
zaskoczony.. Przypuszczałem, że około pięciuset Polaków miesz-
ka w samym Bankgoku, a dalszy tysiąc jest rozrzucony po całym 
kraju. Rai, jest grupa Polaków mieszkających na wyspie Phuket, 
są też Polacy mieszkający w Pattayi. No, ale jak widać jest ich tu 
o wiele mniej, niż myślałem.

Jednym z najdłużej mieszkających tutaj Polaków był mój zna-
jomy, nieżyjący już niestety Janusz K. Przyjechał do Tajlandii z 
wycieczką Orbisu w 1985 lub 1986 roku (sam już nie pamiętał   Autor w ambasadzie polskiej w Bangkoku.

 Jedna tablic informacyjnych na ulicy Bangkoku.
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Wypędzeni przez Niemców (7)
niemcy uciekli!

Ostatnie zdjęcie  na wygnaniu przed chatą Warysiu.
Nasz brat Jurek z siostrą Olą, ja siedzę na morwie.

HenrykWalendowski  (1936-2020 - twórca i prezes Stowa-
rzyszenia Budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan, jako 
4-letni chłopiec został z całą rodziną wypędzony przez Niemców 
z domu, uwięziony w obozie na Gównej i zesłany do Generalne-
go Gubernatorstwa. Nasza redakcja wspierała i nadal będzie 
wspierać to, o co walczył ś.p. Henryk Lewandowski, wspaniały, 
dzielny człowiek i najszczerszy patriota. 

Tymczasem różnymi kanałami 
przychodziły wieści ze świata, po-
wtarzane szeptem przez Polaków: 
Sowiety nie poddały się Hitlerowi, 
klęska Niemców pod Stalingradem, 
wycofują się spod Moskwy i Lenin-
gradu, przegrali pod Kurskiem; 
już Rosjanie odbili Krym, Kijów 
i Mińsk, już są w Wilnie i idą na 
Warszawę. Alianci biją Niemców w 
Afryce i na Zachodzie. Z wypiekami 
na twarzy przekazywano sobie pocieszające wieści. Coraz czę-
ściej dało się słyszeć: „Hitler kaput!”

Jesienią 1944 roku niespodziewanie pojawiły się na Warysiu 
kuzynka Mamy Józefa Królikiewicz z córką Hanką. Po upadku 
Powstania Warszawskiego, zostały wypędzone z miasta do obozu 
w Pruszkowie. Stamtąd pieszo i nocami przedostały się do Wary-
sia uciekając jak najdalej po traumatycznych przeżyciach. Ukry-
wały się w różnych miejscach obawiając się zemsty Niemców. Jak 
tylko mógł pomagał im Tato, m.in. wystarał się o kwaterę. 

Pewnego dnia usłyszeliśmy potężne detonacje dochodzące z 
kierunku linii kolejowej i stacji  w  Biadolinach. Na niebie poja-
wiły się walczące ze sobą eskadry samolotów niemieckich  i so-
wieckich. Ojciec z bratem wykopali w ziemi schron – transzeję 
w pewnym oddaleniu od domu i wykop zamaskowali. W pobli-
skim lesie mieliśmy przygotowaną kryjówkę „na wszelki wypa-
dek”. Dochodziło się do niej obserwując specjalnie wykonane 
nacięcia na drzewach.

PRZEjŚCIE FRONTU I NOWA RZECZYWISTOŚĆ
Wkrótce Niemcy nagle zniknęli, a 19 stycznia 1945 roku poja-

wiły się pierwsze patrole żołnierzy sowieckich. Niektórzy pytali 
„kuda na Berlin?” 20. stycznia dwóch pijanych żołnierzy odwie-
dziło nas w nocy żądając spirytusu. Ojciec nie miał go więcej niż 
na opatrzenie ran, ale Rosjanie nie chcieli w to uwierzyć. Jeden z 
nich trzymał ojca na muszce i groził „dawaj spirt, budu strielat’!”. 
Chwila była dramatyczna, żołnierz każdej chwili mógł spełnić  
groźbę. Mama płakała rozpaczliwie, być może widok łez i wy-
straszonych dzieci spowodował, że intruzi przeklinając poszli .

Po przejściu frontu czekaliśmy na dalsze wieści, a zwłaszcza 
kluczowa była informacja, czy zdobyto już Poznań. Gdy to nastą-
piło (dzielnicę Dębiec zdobył 74 pułk gen. Dymitra Bakanowa w 
dniach 26-27 stycznia 1945 r.) Ojciec z bratem pojechali spraw-
dzić wszystko na miejscu. Podróż była niezwykle uciążliwa, peł-
na niezwykłych przygód, trwała 2 tygodnie w obie strony (14-
31 marca). Wynik rekonesansu: hurtownia zbombardowana do 
fundamentów, domek tylko ostrzelany od strony wschodniej z 
dwoma wyrwami po pociskach artyleryjskich. Zabezpieczeniem 
mieszkania przed zajęciem przez dzikich lokatorów zajęła się 
ciocia Antonina Matela. Jak się okazało później, było to zajęcie 
skrajnie trudne, po prostu w tamtych warunkach nie do wyko-
nania przez jedną nieuzbrojoną  kobietę.

Rozpoczęły się przygotowania do powrotu. Pierwszą ofiarą 
była ...koza. Ojciec przeznaczył ją jako podstawę wyżywienia w 
czasie podróży. W tym celu mięso uwędził. Metoda ta bardzo 
dobrze sprawdziła się. Jechaliśmy chyba tydzień w wagonie to-
warowym. Długo staliśmy na stacji Kłaj, później Płaszów dalej 
jechaliśmy przez Tunel i Herby. Most kolejowy w Starołęce po 
wysadzeniu przez wycofujących się Niemców był naprawiony 
tylko prowizorycznie. Pociąg jechał bardzo powoli, gdy wjechał 
na zachodni przyczółek – wszyscy odetchnęli! Ojciec „załatwił” 
z maszynistą, że na chwilę zatrzyma pociąg w rejonie ulicy Wi-
śniowej, byśmy mogli wysiąść w pobliżu naszego domu w Dęb-
cu. Maszynista nie robił problemu i dokładnie w umówionym 
miejscu zatrzymał pociąg. Była to połowa kwietnia 1945. Trud-
no opisać radość z zakończenia udręki wojennej i powrotu do 
domu. Mieszkający w naszym domu Niemcy musieli uciekać w 
popłochu, ale meble, część obrazów, lampy, pianino, firany i za-
słony pozostały w dość dobrym stanie.

Nie mieliśmy wiadomości o Leszku i Irenie. Jak się okazało 
Leszek wrócił do Polski dopiero późną jesienią 1945 roku. Tak 
to opisuje:

Wróciłem zorganizowanym transportem kolejowym przez wła-
dze amerykańskie. Ze stacji Weiden jechaliśmy przez Pilzno do 
granicznej stacji Dziedzice, gdzie działał Urząd Repatriacyjny. 
Stamtąd z przygodami do Poznania. Z dworca głównego udałem 
się na cmentarz farny przy ul. Bukowskiej odwiedzić groby moich 
rodziców. Zastałem tylko teren bez grobów  i napis: „wstęp wzbro-
niony – teren zaminowany”. Po pięciu latach nastąpiło pełne rado-
ści spotkanie na Dębcu. Jednak w dalszym ciągu nie było Ireny. 

Jak później okazało się, wróciła dopiero wiosną 1947 roku. 
Przyczyna była prozaiczna: Irena nie miała żadnego dokumentu 
...że jest Polką. Wyrzucono ją z transportu w Hanowerze.         W 
końcu znalazła się w Lubece i stamtąd dotarła do Punktu Repa-
triacyjnego w Szczecinie. Po powrocie zabrałem ją do Oleśnicy, 
gdzie już miałem służbowe małe mieszkanie pracując  w  olskich 
Kolejach Państwowych.(cdn)                    Henryk Walendowski
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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? wiosenne ciekawostki

Zanim się obejrzeliśmy już nad-
szedł marzec, a z nim nadzieja na 
wiosnę i rozkwitające życie budzącej 
się przyrody. Warto zauważyć kilka 
ciekawostek wpisanych w marcowy 
kalendarz.

Najpierw 4 marca będziemy mieli 
okazję świętować imieniny Kazimierza. 
Za tym imieniem kryje się polski króle-
wicz z dynastii Jagiellonów – drugi z sy-
nów króla Kazimierza Jagiellończyka. Jego pierwszy wychowaw-
ca – kronikarz Jan Długosz – napisał o nim, że „był młodzieńcem 
szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”. W 
ludzkiej pamięci zapisał się jako zarówno dobrze rokujący na-
stępca tronu, jak i człowiek o bogatym życiu duchowym. Zmarł 
w wieku zaledwie 26 lat pochowany w wileńskiej katedrze, Przy 
okazji jego kanonizacji otwarto jego grób. Wówczas okazało się, 
że ciało świętego królewicza pozostało nienaruszone. 

 Nad sarkofagiem z jego ciałem znajduje się dosyć wyjątkowy 
obraz ukazujący św. Kazimierza z trzema rękami. Jak przekazu-
ją  przewodnicy turystyczni, obraz ten chciano przemalować, 
aby Kazimierz lilię symbolizującą cnotę czystości trzymał bliżej 
siebie. Jednak mimo wysiłków malarza pierwotne ujęcie dłoni z 
lilią pojawiało się spod kolejnych warstw farby i tak ostatecznie 
Kazimierz pozostał z trzema rękami (fot z prawej).

Historia współczesna zapisała jeszcze jeden Kazimierzowy 
wątek. Hitlerowcy w czasie okupacji stworzyli z Wielkopolski 
eksperymentalny twór nazwany Wartegau, gdzie miano w szyb-
szym tempie germanizować Polaków. Tutaj też zastosowano bar-
dzo oryginalny sposób upadlania Polaków – każdy Polak uro-
dzony w tym czasie miał nosić imię Kazimierz, a każda Polka 
– Kazimiera. Po wojnie większość z nich przed tym narzuconym 
imieniem dodała inne, ale wstręt do tego postępku okupanta 
sprawił, że przez kilka lat po wyzwoleniu nikt swoim dzieciom 

nie dawał tego imienia. 
Z czasem ten uraz się 
skończył i na nowo 
dawano dzieciom imię 
tego polskiego świętego 
królewicza.

Marcowy czas ma 
też dwie uroczystości 
– 19 marca ku czci św. 
Józefa i 25 marca ku 
czci Maryi w tajemni-
cy zwiastowania. Tym 
razem uroczystość 
ku czci św. Józefa bę-
dziemy celebrować w 
rozpoczętym 8 grud-
nia Roku Św. Józefa. 
Papież Franciszek za-
prosił nas do bliższego 
poznania tego pełnego 
pokory, ale i odwagi w 
odpowiedzialnej tro-
sce o Maryję i Dziecię 
Jezus świętego męża i przybranego ojca. Natomiast uroczystość 
Zwiastowania Maryi ukazuje nam zgodę Niewiasty z Nazaretu 
na wypełnienie woli Bożej jako Matki Zbawiciela. W czasach 
najnowszych związano tę uroczystość z Dniem Świętości Życia. 
Źle by się stało, gdyby ktoś chciał te dwie uroczystości wprzęgać 
w bieżącą politykę bez refleksji nad znaczeniem tych postaci w 
Bożym planie zbawienia.

Na koniec, póki trwamy w czasie Wielkiego Postu, zapraszam 
na nabożeństwa ku czci męki Pana Jezusa – w piątki na Dro-
gę Krzyżową w kościele parafialnym po Mszy św. o 17.30 oraz o 
19.30 (jedna i druga zarówno realnie jak i wirtualnie), a w Bogu-
cinie po Mszy św. o 19.00 (tylko realnie) oraz na Gorzkie Żale w 
niedziele w kościele parafialnym o 17.15, a w Bogucinie po Mszy 
św. o 9.00. k                             ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka

Święty Kazimierz królewicz 
na obrazie z trzema dłońmi

z prac rady osiedla
Sesja 11 stycznia 2021
W ramach korekty wydatków w 2021 roku przewidziano: 

5 tys. zł na zakup i montaż luster drogowych na ul. Smolnej i 
Średniej”, 3 tys. zł  na zadanie „Zakup i montaż słupków ograni-
czających nieprawidłowe parkowanie na ul. Średniej, 158 tys. zł 
na remonty chodników na terenie Osiedla”, 18,6 tys. zł na remont 
pomieszczeń” w Przedszkolu nr 78.

Skierowano wniosek do Zarządu dróg Miejskich o podjęcie 
rozmów z deweloperem  o wybudowanie przez niego przejścia 
dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Smolna -Mariacka w warian-
cie przejścia wyniesionego.

Uchwalono stanowisko Rady Osiedla w sprawie zasad i try-
bu organizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uchwalono rekomendację dla Stowarzyszenia  „Razem na 
Głównej” w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytal-
nym. Przekazano Stowarzyszeniu 6 tys. zł na 2021 rok . 

Klub Seniora „Razem na Głównej”, działa od 2017 r. Senio-
rzy  mają miejsce, gdzie mogą spędzić wspólnie czas, porozma-
wiać, pograć w gry, wymienić się doświadczeniami i przeżyciami. 
Mogą korzystać ze wsparcia psychologa, rozwijać zainteresowa-
nia, wspólnie korzystać z ofert rekreacyjno - sportowych (basen, 
kręgle itp.) i aktywności na świeżym powietrzu (spacery), z któ-
rych nie korzystali by indywidualnie. 

Klub Seniora „Razem na Głównej” stał się integralną częścią 
środowiska, a sami seniorzy są już zwartą i zgraną grupą,  otwar-
tą na nowe doświadczenia. 

W spotkaniach Klubu Seniora uczestniczy około 20 osób, 
które nie wyobrażają sobie, by tego miejsca mogło zabraknąć, 
zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy kontakty są często jedyną 
formą wsparcia dla osób samotnych.

Poinformowano o przewidzianych w 2021 roku remontach 
ulic Helskiej, Rozewskiej i Suchej.

Postanowiono wystąpić o zorganizowanie spotkania z prezy-
dentem  Poznania celem omówienia spraw Osiedla.
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szkoła podstawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
NOWI CZYTELNICY
Tradycyjnie pierwszoklasiści z SP 45 zostali pasowani na Czy-

telników Biblioteki Szkolnej. W tym roku uczniowie wzięli udział 
w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, którego celem jest 
popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzieci otrzy-
mały antologię tekstów najlepszych polskich autorów „Pierwsze 
abecadło”, poradnik dla rodziców jak wspierać dzieci w czytaniu 
oraz kreatywny plakat z literami do wycinania, który ma wspo-
móc naukę alfabetu i czytania. Każdy pasowany uczeń otrzymał 
pamiątkowy  dyplom i zakładkę z własnym imieniem. Następ-
nie po zapoznaniu z zasadami wypożyczania i prośbami książek 
przyszedł czas na pierwsze samodzielne wypożyczenia.

 STAWIAjĄ NA ZdROWIE! 
Nasi wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wielkoducha, w ra-

mach projektu „Wolontariat z Klasą”, postanowili rozpocząć 
swoją tegoroczną działalność od pierwszej inicjatywy jaką jest 
promocja zdrowego trybu życia.  Wykonali plakaty,  w których 
chcą zwrócić uwagę na zdrowe odżywianie bogate w warzywa i 
owoce, ograniczenie słodyczy, picie wody zamiast słodkich na-
pojów, a także dobroczynną moc ruchu na świeżym powietrzu. 
Tak trzymać!

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL!
W klasie 3a odbył się niezwykły Eko-bal. Klasa zamieniła się 

w salę balową.  Na parkiecie pojawiły się damy, rycerze, spor-
towiec, król i królowe, pies, kot, robot i wiele innych postaci. 
Wszystkie stroje zostały wykonane z odpadów recyklingowych. 
To niesamowite jak piękne kreacje można stworzyć z odpadów: 
zbroja z foli aluminiowej, spódnica z gazety, sukienka z worka, 

peleryna z foli bąbelkowej, a biżuteria z nakrętek. Niektórzy wy-
glądali przedziwnie z kartonem na głowie. Wszyscy w dobrych 
humorach tańczyli do ulubionych przebojów. Dziękujemy rodzi-
com za inwencję twórczą przy wykonywaniu strojów.

dZIEŃ KOTA
 W lutym obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Postanowi-

liśmy uczcić ten dzień. W ramach warsztatów w projekcie "Czy-
tanie ma moc" wysłuchaliśmy opowieści o kotach, które zmie-
niły świat. Przyszliśmy do szkoły w kocich przebraniach oraz 
przynieśliśmy kocie maskotki i książki o kotach. Bawiliśmy się 
przy piosenkach o kotach oraz gimnastykowaliśmy się jak kotki. 
Wykonaliśmy piękne kotki z papieru. Dowiedzieliśmy się, jakie 
dzikie koty zamieszkują Ziemię.

TRÓjMECZ WALENTYNKOWY
Piłkarze z klasy Ia walentynkowe święto mogli spędzić na tym, 

co sprawia im dużą radość, a w przyszłości być może stanie się 
życiową pasją. Przez trzy godziny, na hali sportowej rozgrywali 
mecze towarzyskie z drużynami LPFA Swarzędz oraz KS Kozio-
łek Poznań. Zawody miały różną formę - począwszy od małych 
gier na dwie lub cztery bramki, po mecze końcowe 5x5. W czasie 
tych spotkań padło bardzo dużo bramek i większość z zawodni-
ków strzeliła co naj,mniej jedenego gola.
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Rody z Głównej: Lisieccy (3)
stefan i jadwiga 

Przedstawiany tu fragment długich dziejów rodu Lisieckich  
z Głównej mógł powstać dzięki informacjom uzyskanym od 
trojga rodzeństwa, które obecnie ten ród reprezentuje. Są to 
dzieci Stefana i jadwigi: Krystyna, Barbara i Edmund.  

Pięcioro dzieci Józefa i Barbary Lisieckich urodziło się na-
Głównej jeszcze pod pruskim zaborem. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, młode pokolenie tego rodu-
zaczęło się usamodzielniać. Najstarszy syn Stanisław wyjechał 
na Kujawy, tam się ożenił i prowadził gospodę. Małżonkowie 
mieli troje dzieci: Henryka, Danutę i Irenę. Drugi w kolejności 
z rodzeństwa, Stefan, uczył się zawodu rzeźniczego, odbył służbę 
wojskową w poznańskim pułku ułanów i też wyjechał z Poznania, 
ale o tym dalej. Troje najmłodszych dzieci - Antoni, Kazimierz i 
Leokadia – pozostało na razie przy rodzicach na Głównej, bo w 
dużym gospodarstwie pracy nie brakowało. Antoni pracował ja-
kiś czas u Cegielskiego, znalazł sobie później żonę Anielę z domu 
Anioła. Razem prowadzili gospodarstwo rolne na Żegrzu i mieli 
synów Marka oraz Tadeusza. Z tej linii dalsze pokolenia Lisiec-
kich nadal zapewne mieszkają w Poznaniu. Najmłodsza z opi-
sywanego tu rodzeństwa - Leokadia - dopiero po wojnie wyszła 
za mąż za Sylwestra Kosickiego, zawodowego wojskowego. Do-
czekali się dwojga dzieci: Zdzisława i Marię. Później prowadzili 
księgarnię w Chojnowie koło Legnicy na Dolnym Śląsku.

Stefan LIsiecki (z lewej)  podczas służby wojskowej .
 Stefan został mistrzem rzeźnictwa, udał się do Gdyni, gdzie 

prowadził sklep mięsny.
W Gdyni poznał Stefan swoją przyszłą żonę Jadwigę Krajew-

ską, pochodzącą z miasteczka Krzynowłogi koło Przasnysza na 
Kurpiach. Oboje jako narzeczeni przenieśli się do Inowrocławia, 
gdzie znaleźli pracę. Ślub zaplanowali na wrzesień 1939 roku, ale 
wybuchła wojna. Stefan brał w niej udział, doszedł aż do Kowla, 
gdzie jego oddział został rozbity. Wrócił szczęśliwie do Poznania, 
ale rodzinny dom został zajęty przez Niemców na biura. Wyrzu-

cona z domu rodzina Lisieckich zamieszkała w oborze, lecz to 
nie był koniec udręczenia. Wkrótce, bo już w marcu 1940 roku, 
dziadek Józef z synem Kazimierzem zostali wywiezieni przez 
okupanta w okolice Częstochowy do przymusowej pracy na 
rzecz III Rzeszy

Jadwiga Krajewska i Stefan Lisiecki nad Bałtykiem w Gdyni.

Józef Lisiecki z synem Kazimierzem  w Częstochowie.

Stefan i Jadwiga pobrali się dopiero we wrześniu 1940 roku, 
a więc rok później niż planowali i w jakże innych, trudnych wa-
runkach hitlerowskiej okupacji (fot niżej).  

Już po wojnie, w 1945 roku, najmłodszy brat Stefana - Kazi-
mierz  ożenił się z siostrą Jadwigi – Zofią. Żonami dwóch braci 
zostały dwie siostry. Obie rodziny przez wiele lat zgodnie miesz-
kały w jednym domu na Głównej i wspólnie prowadziły rodzin-
ne gospodarstwo rolne. (dok. nastąpi)          Marcin dymczyk
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fyrtel główna, czyli o bibliotece sąsiedzkiej i społecznym centrum kultury
Od marca 2019 roku na Głównej działa Fyrtel Główna – 

Centrum Inicjatyw Lokalnych – miejsce, w którym odbywają 
się wydarzenia skierowane do lokalnej społeczności i współ-
tworzone przez mieszkańców Głównej. Prowadzone jest przez 
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury(SMAK), nie-
przerwanie działające od niemal dwóch lat. Udało się też po-
wołać Społeczne Centrum Kultury, Archiwum  Głównej  oraz 
Bibliotekę Sąsiedzką – jedyną w Poznaniu bibliotekę stworzo-
ną oddolnie przez  mieszkańców osiedla. 

–  Już dziś możemy powiedzieć, że SMAK  będzie kontynuował 
dwa projekty skierowane do mieszkańców Głównej: Społeczne 
Centrum Kultury oraz Biblioteka Sąsiedzka – mówi Daniel Sta-
chuła, koordynator projektów. – Wciąż niecierpliwie czekamy na 
kilka rozstrzygnięć konkursów ministerialnych.

Siedziba SMAK mieści się na poddaszu budynku przy ul. 
Głównej 42. Stowarzyszenie planuje Dnia Sąsiada. W zeszłym 
roku udało się zgromadzić całkiem sporą liczbę uczestników, 
pomimo utrudnionych warunków. Oprócz tego w ciągu całego 
roku odbywać będą się cykliczne warsztaty, koncerty, spektakle 
oraz spotkania integracyjne dla mieszkańców.

– Aktualnie otwarta jest Biblioteka Sąsiedzka – zgromadzili-
śmy dotychczas ponad 7000 książek, które są sukcesywnie opisy-
wane i katalogowane. W planach mamy powiększenie systemu 
regałów, aby pomieścić więcej książek.Planujemy m.in. wieczory 
czytelnicze dla rodziców z dziećmi, warsztaty językowo-literac-
kie, kampanię promocyjną oraz wiele ciekawych akcji promu-
jących czytelnictwo – wyjaśnia Ewelina Chatłas, koordynator-
ka projektów – Ze względy na ograniczenia w funkcjonowaniu 
ośrodków kultury, Biblioteka Sąsiedzka czynna jest popołudnia-
mi: w środy i czwartki w godzinach 16:00-19:00, w piątki w go-
dzinach 18:00-20:00.

– O wszystkich realizowanych działaniach informujemy za 
pośrednictwem Internetu oraz gabloty informacyjnej znajdującej 
się na podwórku przy ul. Głównej 42. Przechodząc chodnikiem 
obok Rynku Wschodniego na pewno dostrzec można nasze ma-
teriały informacyjne – dodaje Zuzanna Głowacka, koordynator-
ka projektów.

Aby znaleźć szczegółowe informacje, należy w wyszukiwarce 
Facebooka wpisać: Fyrtel Główna. Zachęcamy do udziału w wy-
darzeniach!                                                          daniel Stachuła

Nauka gry na ukulele cieszy się powodzeniem 
różnych pokoleń mieszkańców

Jedyna w Poznaniu Biblioteka Sąsiedzka mieści się na 
poddaszu budynku przy ul. Główna 42

Marcowe wydarzeńnia w Fyrtel Główna 
– Centrum Inicjatyw Lokalnych. Oprac. SMAK Budujemy Bazę Ogródek Społeczny
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 SKLEP Warzywno-
Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  

biuletyn policyjny
 Ul. Zbyłowita. Kia Stonic kol niebieski rok produkcji 2019, skra-

dziony z miejsca postojowego przed posesją. Posiadał zabezpieczenia 
fabryczne, AC. Brak monitoringu.  

Ul. Sypniewo. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę zgłaszają-
cego w autobusie linii 158 z kieszeni kurtki dokonał kradzieży tele-
fonu komórkowego marki Xiaomi Redmi 9A o wartości 800 zł oraz 
dokumentów.  

Ul. Leszka. Zgłaszający zawiadomił o tym iż n/n sprawca lub 
sprawcy poprzez ułamani skobla mocującego kłódkę dokonał włama-
nia do wnętrza komórki lokatorskiej a następnie kradzieży wkrętarki 
marki Parkside i kluczy marki Yata. Straty 400 zł na szkodę zgłasza-
jącego.  

Ul. Wolsztyńska. Zgłaszająca zawiadomiła o tym iż n/n spraw-
ca po uprzednim wyważeniu drzwi altany znajdującej się na terenie 
posesji dokonał kradzieży4 rowerów o łącznej wartości 9499 zł na 
szkodę zgłaszającej. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Mia-
sto.

 Ul. Nadolnik. Kobieta lat 41 podejrzewana o kierowanie gróźb 
karalnych pozbawienia zdrowia oraz życia oraz zmuszanie do złoże-
nia zeznań określonej treści zatrzymana przez dzielnicowych oraz 
f-szy WK KP Nowe Miasto. 

Ul. Ostrowska. Mężczyzna lat 29kierował będąc w stanie nie-
trzeźwości samochodem marki VW T6 na drodze publicznej. Ul. 
Maltańska. N/n sprawca w sklepie Sephora wykorzystując nieuwagę 
sprzedawcy dokonał kradzieży perfum Versace. Straty o wartości 515 
zł na szkodę w/w sklepu. 11.02.2021 

Ul. jana Pawła II. N/n sprawca na terenie szatni klubu sporto-
wego dokonał kradzieży telefonu marki Iphone. Brak monitoringu. 
Straty 2000 zł.  

Ul. Stanisława Małachowskiego. Mężczyzna wykorzystu-
jąc nieuwagę zgłaszającej dokonał kradzieży telefonu komórkowego 
marki Nokia. Straty 300 zł na szkodę zgłaszającej.

Ul. Krańcowa. N/n sprawca poprzez wybicie tylnej szyby doko-
nał włamania do samochodu dostawczego VW caravan a następnie z 
wnętrza dokonał kradzieży 2 rowerów triatlonowych , torby z zawar-
tością sprzętu sportowego.  

Ul. Św. Wincentego. N/n sprawca poprzez wyłamanie drzwi-
czek dokonał włamania do skrzynki rozdzielczej a następnie z wnę-
trza dokonał kradzieży bezpieczników i okablowania. Straty 1000 zł 
na szkodę Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. 

Ul. Milczańska. N/n sprawca dokonał kradzieży 2 wkładów 
lusterek od samochodu Mercedes zaparkowanego na parkingu osie-
dlowym, niestrzeżonym, brak monitoringu. Wartość strat w terminie 
późniejszym.  

Ul. Gdyńska. Mężczyzna lat 61 znęcał się fizycznie i psychicznie 
nad synem i żoną. Zatrzymany przez f-szy Referatu Wywiadowczego 
WSP KMP w Poznaniu.  Ul. Szczepankowo. Zgłaszający zawiadomił, 
iż nn sprawca doprowadził do niekorzystnego rozporządzanie mie-

niem wykorzystując sieć teleinformatyczną w celu zmienienia da-
nych konta bankowego w fakturze, w związku z czym pokrzywdzony 
dokonał przelewu pieniędzy w kwocie 12371 na podstawione konto 
bankowe. 

Ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. N/n sprawca po-
przez przełamanie zabezpieczeń dokonał włamania do bazy danych 
firmowych oraz uzyskał dostęp do bazy danych klientów. Postępowa-
nie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Bobrzańska. W nieustalony sposób włamano się do po-
jazdu marki Fiat Punto a następnie dokonano kradzieży torby z za-
wartością nowej odzieży przeznaczonej do dalszej sprzedaży. Straty 
4500 zł na szkodę zgłaszającej. Miejsce zdarzenia nie monitorowane. 
Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

 Ul. Piotrowo. Poprzez wybicie tylnej prawej szyby włamano się 
do pojazdu marki Suzuki, a następnie z wnętrza dokonano kradzieży 
plecaka z zawartością artykułów farmaceutycznych. Łączna wartość 
strat 1000 zł na szkodę zgłaszającej. W tym samym miejscu i czasie 
w ten sam sposób włamano się do pojazdu marki Opel a następnie 
dokonano kradzieży laptopa marki Lenovo o wart 4000 zł na szkodę 
zgłaszającego. Miejsce zdarzenia monitorowane. 

Ul. Nowotarska. Mężczyźni lat 25 i 29 oraz kobieta lat 53 do-
konali kradzieży paliwa gazowego poprzez nielegalne podłączenie. 
Straty na szkodę Polskiej Spółki Gazowej zostana podane w terminie 
późniejszym. Sprawców zatrzymano na gorącym uczynku przez f-szy 
dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto.  

Ul. Arcybiskupa Walentego dymka. F-sze WRD KWP 
w Poznaniu podjęli czynności zmierzające do zatrzymania i kontroli 
drogowej pojazdu marki BMW, którego kierowca jak wynikało z ma-
teriałów operacyjnych może posiadać substancje narkotyczne. Pojazd 
nie zatrzymał się do kontroli drogowej na A2 punkt poboru opłat. 
Po pościgu w/w f-sze ujawnili zaparkowany bez kierowcy pojazd na 
parkingu przy sklepie Lidl. Obok chodnikiem szedł kierowca przed-
miotowego BMW wobec którego podjęli legitymowanie. Mężczyzna 
na ich widok podjął próbę ucieczki. Wykorzystano broń palną służ-
bowa oddając 4 strzały ostrzegawcze w powietrze w celu alarmowania 
i wezwania pomocy. Zatrzymano mężczyznę lat 34. Nikt nie odniósł 
obrażeń. W wyniku przeszukania pojazdu BMW ujawniono znaczne 
ilości środków odurzających w postaci marihuany. Czynności w spra-
wie prowadzi WPN KWP Poznań.

 Ul. Mariacka. N/n sprawca z pojazdu marki Audi A6 zapar-
kowanego na parkingu niestrzeżonym, nieobjętym monitoringiem 
miejskim dokonał kradzieży 2 wkładów lusterek. Straty 800 zł na 
szkodę zgłaszającego. 

Ul. Głuszyna. N/n sprawca na parkingu niestrzeżonym poprzez 
przerysowanie nieustalonym przedmiotem dokonał uszkodzenia 
powłoki lakierniczej samochodu marki Volvo V40. Straty 5000 zł na 
szkodę zgłaszającego. Brak monitoringu.  

Ul. Wieżowa. Mężczyzna lat 42 podczas kontroli posiadał przy 
sobie środki odurzające w postaci marihuany. Zatrzymany przez f-szy 
WK KMP w Poznaniu wspólnie z dzielnicowymi KP Poznań Nowe 
Miasto.  

Ul. Warszawska. Mężczyzna lat 44 będąc w stanie nietrzeźwo-
ści prowadził w ruchu lądowym pojazd marki VW Caddy. Zatrzyma-
ny przez f-szy WRD KMP Poznań. 





Nowe drzew na ul. Goplańskiej na Os. Warsz. 
 

Zimowy obrazek Jeziora Swarzędzkiego. 


