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Lato z estradą - Lato z  azK
Dobiega końca kalendarzowe lato, kończy się też nasz osie-

dlowy projekt  związany  z piętnastoma  aż wydarzeniami, w 
których mogliśmy wszyscy wspólnie uczestniczyć .

 Już w ubiegłym roku pokazaliśmy, jak można działać, aby ży-
cie kulturalne na osiedlu nie zamarło. Bogatsi o  doświadczenie 
postanowiliśmy iść tym samym tropem, lecz bardziej odważnie i 
szerzej . Wszystkie środki, przeznaczone  w ubiegłych latach na 
letni wypoczynek dzieci, osiedlowy festyn oraz wyjazdy i spotka-
nia seniorów, postanowiliśmy przeznaczyć na projekt  realizowa-
ny wspólnie z Estradą Poznańską, Agencją L'arte, Pogotowiem 
Społecznym i  Szkołą 55 pod nazwą: „ LATO Z ESTRADĄ  LATO 
Z AZK”.  Dodatkowo przekazaliśmy jeszcze Estradzie środki w 
kwocie 9000 PLN , aby  poszerzyć projekt o więcej wydarzeń. 

Wszystkie te działania sprawiły, że nasze Osiedle AZK, stało 
się niekwestionowanym liderem co do ilości wydarzeń, mieliśmy 
ich 15 , drugie miejsce w skali miasta Poznania  zajęło Piątkowo 
z 9 wydarzeniami a trzecie Szczepankowo z 8 . Liczby te mówią 
same za siebie i obrazują skalę działania naszej Rady Osiedla.

Każda wakacyjna sobota oraz kilka niedziel gromadziły tak 
wielką widownię, że nawet  w najśmielszych marzeniach nikt nie 
pomyślał  o takim odzewie mieszkańców na nasze zaproszenie. 
Nie było wydarzenia, w którym nie uczestniczyło by ponad stu 
widzów, a bywały i takie, gdzie w wyznaczonej strefie, jaką mu-

sieliśmy tworzyć z uwagi na przepisy sanitarne, brakowało miejsc 
i reszta chętnej widowni oglądała spektakle spoza strefy.

Areną większości wydarzeń był nasz zrewitalizowany Park 
przy Browarnej, tutaj najczęściej spotykały się dzieci. Mieliśmy 
też spektakle i koncerty na polanie za Browarną Przystanią, a 
ostatni koncert dla seniorów i nie tylko na Polanie Mycielskich 
w Kobylepolu

Radość dzieciaków, podziw starszej widowni i seniorów dla 
artystów i ich profesjonalizmu były wyrazem zadowolenia z za-
proponowanej formy spędzenia wolnego czasu, a podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych w formie braw było najlepszą 
zapłatą za włożoną pracę.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim mieszkań-
com i gościom za tak liczny udział w naszych wydarzeniach  jed-
nocześnie zapewniając, że będziemy kontynuować ten kierunek 
działań w przyszłości

Szczególne podziękowania w imieniu Rady Osiedla składam 
wszystkim zaangażowanym w ten projekt, nie byłoby tyle rado-
ści gdyby nie : Estrada Poznańska, Pogotowie Społeczne, Szkoła 
SP55 oraz L,arte.

Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam wszystkich 
do współpracy w przyszłym roku.         Mieczysław Wachowiak

                                            Przewodniczący Rady Osiedla AZK
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Wielkie podwyżki dla elity
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Darmowe posiłki w szkole
oto Komu przysługują

Bardzo długo pozostawało tajemnicą, że pięcioro naj-
bliższych współpracowników prezydenta Jacka Jaśkowia-
ka otrzymało w roku 2020 olbrzymie podwyżki wynagro-
dzeń, wynoszące  w skali roku na osobę od  45 tys. do 135 
tys. zł. Tak hojnie  z publicznych pieniędzy obdarował 
włodarz Poznania swój i tak  jużwysoko wynagradzany 
sztab w osobach trzech wiceprezydentów, sekretarza i 
skarbnika miasta. Ich roczne pensje wynoszą od 240 tys. 
zł do 320 tys. zł.  

Trzeba powiedzieć, że nawet najniższa z ipodanych rocz-
nych podwyżek płac znacznie przekracza całą kwotę cało-
rocznego wynagrodzenia każdego z tzw. szeregowych miej-
skich urzędników. To wyjaśnia dlaczego całkowicie zależni 
od  J. Jaśkowiaka pracownicy  jednak zdobyli się na akt hero-
icznej odwagi i aż ponad tysiąc z nich  podpisało list otwarty  
do prezydenta Poznania z żądaniem zwiększenia im wszyst-
kim płac o 700 zł miesięcznie.

Teraz niektórzy miejscy radni wreszcie się obudzili i po-
pierają płacowe pretensje  niższych urzędników, ale  w ogóle 
Rada Miasta Poznania dotąd milczała o wielkim podnie-
sieniu wynagrodzeń bliskiego otoczenia rządcy magistratu.  
Zupełnie jakby miejski samorząd nic o tym nie wiedział, a to 
chyba niemożliwe, albo nie ma w nim prawdziwej opozycji, a 
jedynie uwikłani  zależnościami i korzyściami oportuniści. 

 Na wspomniany wyżej list otwarty J. Jaśkowiak odpo-
wiedział, że swoim najbliższym i najwyższym podwładnym 
dlatego zwiększył pobory, ponieważ wykonują  dodatkowo 
zadania należące do nie obsadzonego obecnie czwartego za-
stępcy prezydenta. W ten sposób tym samym wyszło mimo-
wolnie na jaw, że ów czwarty zastępca jest w istocie zbędny, 
co zresztą dotyczy tak samo trzech wiceprezydentów urzę-
dujących. 

Nie ulega wątpliwości, że szczodry z nie swojego pre-
zydent Poznania przychyli się do płacowych żądań wie-
lotysięcznej armii urzędników, bo ze swoimi familiami 
stanowią  oni bardzo znaczący elektorat, a przecież za 
dwa lata będą wybory ze starającym się  o reelekcję J. Jaś-
kowiakiem. Zapewne także z myślą o tychże samych wy-
borach dołożył on tak dużo do płac swoim  sztabowcom.                                                                                                                                      
                                                                        Marcin Dymczyk   

Miesięcznie z darmowych posiłków w szkołach korzysta 
około tysiąca poznańskich uczniów jeśli chcesz, by twoje 
dziecko  korzystało z darmowych posiłków  szkole, jesz-
cze złóż wniosek w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie, właściwej dla twojego miejsca zamieszkania

Komu przysługuje bezpłatny obiad? Zgodnie z założe-
niami rządowego programu „Posiłek w Szkole i w Domu” 
darmowy posiłek mogą mieć zapewniony uczniowie z ro-
dzin, w których dochód na osobę nie przekracza 792 zło-
tych czyli 150 proc. kryterium dochodowego, uprawniają-
cego do świadczenia z pomocy społecznej. 

- W Poznaniu zgodnie z uchwałą Rady Miasta to kry-
terium dochodowe jest podwyższone do 200 procent. To 
oznacza, że na taką pomoc mogą liczyć dzieci z rodzin, w 
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1056 
złotych – przypomina Anna Zając-Domżał, zastępca dy-
rektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu. 

Wnioski o nieodpłatne dożywianie uczniów poznań-
skich szkół można składać przez cały rok. Im wcześniej ro-
dzice to zrobią, tym szybciej dziecko skorzysta z posiłków. 
Zdarzają się też sytuację, w których to kadra szkoły zgłasza 
taką potrzebę widząc, że konkretne dziecko wymaga takie-
go wsparcia.. 

- Codzienne spożywanie ciepłego posiłku, odpowiednio 
przygotowanego pod względem odżywczym jest istotne 
dla prawidłowego rozwoju dziecka, ma też wpływ na jego 
aktywność w szkole – podkreśla Zając-Domżał. 

Z nieodpłatnych posiłków w szkole korzysta miesięcznie 
około tysiąca poznańskich dzieci.   

- W skali roku wydajemy na ten cel średnio trzy i pół 
miliona złotych - mówi Anna Krakowska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Gdzie złożyć wniosek? 
Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu: 

Jeżyce – Sienkiewicza 22, Grunwald – Matejki 50, Nowe 
Miasto – os. Piastowskie 81, Stare Miasto – Kościuszki 103, 
Wilda – Opolska 58. Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu - Cześnikowska 18B. Szczegółowe 
dane kontaktow na: https://mopr.poznan.pl/kontakt/

                                                                         Bogna Kisiel
                                                                   Starszy specjalista
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Bunt szeregowych
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przedwczesne
waKacje sKorpionów

nasza LoKaLna teLewizja  cyBina tV

Z pewnością nie takie były przedsezonowe założenia wło-
darzy poznańskiego żużla, a jednak stało się. Dla zespołu PSŻ 
Poznań koniec sierpnia równoznaczny jest z końcem ligowych 
zmagań w sezonie 2021. 

Po porażce w wyjazdowym spotkaniu z zespołem z Landshut 
(58:32) już tylko najwięksi optymiści wierzyli w pozytywny fi-
nał walki o fazę pay-off tegorocznego sezonu. Poznaniacy zapo-
wiadali jednak ambitną walkę do końca, niestety już rewanżowe 
spotkanie z "Diabłami" mimo walecznej postawy wypunktowało 
słabe strony "Skorpionów". Porażka  (36:54) na własnym torze 
sprawiła, że jedyne, o czym można było myśleć, to godne po-
żegnanie z własnymi kibicami i pokazanie walecznej postawy w 

Rzeszowie. Rzeczywiści kibice, którzy w niedzielne południe 15 
sierpnia wybrali żużel nie żałowali. "Żółto-Czarni" pewnie poko-
nały "Wilki" z Witstock (58:32) wlewając w serca fanów promyk 
nadziei, iż styl wspomnianej wygranej będzie stanowić uwerturę 
do lepszej postawy w kolejnym sezonie. Ostatnim meczem tego 
sezonu było wyjazdowe spotkanie w Rzeszowie. Niestety począ-
tek zmagań przywołał demony tego sezonu. Goście tradycyjnie 
już przespali początek spotkania i prawdziwie waleczną postawę 
zaprezentowali dopiero od drugiej części, dzięki czemu przyczy-
nili się do pozbawienia szans na udział w finałowej części roz-
grywek także gospodarzy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
(54:36).

Patrząc na całokształt tegorocznego sezonu w wykonaniu 
zawodników z Poznania, z pewnością nie można odmówić im 
waleczności, determinacji i ambicji zarówno na torze jak i poza 
nim. Nie zmienia to jednak faktu, że dla poznańskiego żużla wa-
kacje w tym roku przyszły zdecydowanie za wcześnie. 

                            Szymon Lipińskifotki  Fot. Sandra Rejzner 

Co nowego zobaczymy we wrześniu 
Dni szybko płyną, a praca wre pełną parą. W ramach audycji 

pt.,, Rady dla Rady" zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wy-
wiadu z  Przewodniczącym Rady Osiedla Starołęka- Minikowo 
panem Bogdanem Nowakiem(fot. niżej). Poruszane są sprawy 
inwestycji na osiedlu, a zwłaszcza pilna potrzeba budowy wia-
duktu przy przejeździe  kolejowym oraz rozwiązań komunika-
cyjnych z częścią osiedla za nim.

 Do kolejnej audycji Zaproszono na nagrania także kibiców, a 
właściwie jednego ,wyjątkowego gościa. Tym gościem jest ,,Wiel-
ki Roman" lider ,,Eki z Golaja" i wierny fan Skorpionów( 

Planujemy także rozmowę z ...kanarem!. O specyfice tej pracy 
oraz predyspozycjach potrzebnych do wykonywania tego zawo-
du, opowie nam Krzysztof, postać znana z ,,memów  w sieci !

W audycji ,,Wieści z Fyrtla" będziemy jak zawsze informować 
o wydarzeniach z osiedla, komentować decyzje urzędników oraz 
podawać komunikaty jednostek miejskich i Rad Osiedli.

Łapka w górę i subskrybujcie.  Pozdrawiam.     
Redaktor Naczelny Krzysztof Bartosiak 

Słynny gorliwy  fan "Skorpionów „Wielki Roman" (ktzyczący 
przez tubę), na tle wiernych kibiców poznańskiego żużla.
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Dziennik czasu zarazy
iV faLa przed nami?

święcenie pLonów

Marzy mi się, aby ten ,,Dziennik”  stracił 
rację bytu, żeby zaraza ustąpiła... Czytam jed-
nak, że, niestety, koronawirus z coraz groź-
niejszymi mutantami zostanie z nami na za-
wsze. Brytyjscy naukowcy mówią, że wobec 
nowych odmian dotychczasowe szczepionki 
na niewiele się zdadzą. Cały świat pracuje już 
nad nowymi zmodernizowanymi preparata-
mi, trwa wręcz wyścig technologiczny. Kto 
zwycięży pozyska nie tylko  ludzką wdzięczność, ale i ogromne 
pieniądze. Dostępność nowych preparatów to perspektywa roku. 
Jest więc maleńkie światełko w tym ponurym tunelu.

 Na razie jednak notuję zaraz na początku sierpnia: 164 no-
wych zakażeń, 4 osoby covid pokonał. W kolejne dni 172 nowe 
zakażenie i 6 zmarłych. Pierwszy tydzień sierpnia kończy się ra-
portem o 181 zakażonych i 4 zmarłych. Nowy tydzień – z odro-
biną optymizmu: 122 nowych zakażeń (w naszym województwie 
– 5 zakażonych), nikt z tego powodu nie zmarł, ale już w kolejne 
dni notuje się przyrost zachorowań: 198, 223...  Sierpień kończy 
się 204 nowymi zakażeniami, ja kończę tę część ,,Dziennika”. 

Nie ma już też nowych doniesień o atakach antyszczepionkow-
ców, które były niepokojące wobec braku jasnej strategii rządu, 
a to wobec tych działań, a to wobec niechętnym szczepieniu się. 
Już wiadomo, że loterie z ,,fantami” na nic się nie zdały, a nowych 

pomysłów nie widać.  Zastanawiam się nad motywami działań 
antyszczepionkowców. -A co im do tego – myślę – że ludzie chcą 
się szczepić? Wolna wola... ,,Cały” świat powinien się zaszczepić, 
choć to, oczywiście, niemożliwe.  Artykuł w ,,Angorze (nr 32) 
uzmysławia jak bardzo to jest nierealne: w nękanej 10-letnią woj-
ną Syrii jest zaledwie 0,05 proc. zaszczepionych, akcja nie jest też 
prowadzona w Sudanie Płd, Papui-Nowej Gwinei i Ugandzie. W 
Australii zaszczepionych jest zaledwie 12 proc. mieszkańców, bo 
rząd na czas nie zadbał o odpowiednią ilość szczepionek – covid 
tutaj szaleje, a równocześnie to kontynent chętnie odwiedzany 
przez cudzoziemców. Na czele ,,mistrzów” szczepień stoi Malta 
(73,5 proc. mieszkańców otrzymało szczepionkę), Seszele (70,22 
proc.)  oraz Islandia (70,21 proc.). W Polsce w pełni zaszczepio-
nych jest  42,71 proc. obywateli. Na razie zaledwie ok. 13,4 proc. 
globalnej populacji otrzymało szczepionki. Specjaliści mówią, że 
dopóki ta liczba nie wzrośnie, zaraza będzie nas dziesiątkować.

 Z podziwem i zapartym tchem  patrzyłam na pełną wi-
zualnego rozmachu zapowiedź olimpiady 2024 w Paryżu. I przy-
szły refleksje: czy wszyscy w tym tłumie obserwatorów to ludzie 
zaszczepieni? Jacy będziemy, jaki będzie ten świat, teraz tak znę-
kany, wystraszony i zdezorientowany, za trzy lata?

 Tymczasem w sierpniu byliśmy jeszcze na wakacyjnym 
luzie. Znajomi, przemierzający Półwysep Helski informowali 
mnie, że tam mało kto pamięta o zarazie. Pomimo ścisku w tu-
rystycznej   ciuchci czy na promenadach i dróżkach np. Juraty 
,,zamaskowanych” spacerowiczów prawie nie było... Ponoć IV 
fala pandemii ma nadejść na przełomie września i października 
i wtedy liczba zachorowań ma przekroczyć 20 tysięcy. Mam na-
dzieję, że to wróżenie z fusów!                        Ewa Kłodzińska 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, przypadająca 15 sierpnia 
(w maju 1989 r. Sejm przywrócił to święto jako dzień ustawowo 
wolny od pracy) to jedno z ważniejszych i równocześnie najstar-
szych świąt maryjnych. 

Przypomnijmy, że to święto, zanim się nim stało poprzez do-
gmat z 1 listopada 1950 r. (ostatni jaki poświęcono Matce Bo-
skiej), było już w V wieku w gorącej wierze – tak u prawosław-
nych, jak i katolików.

15 sierpnia księża święcą wielkie plony (te z pól zwiezione) 
i małe bukiety, przyniesione do świątyń. Taki bukiet niegdyś 
zasuszano, umieszczano za maryjnym obrazem, aby strzegł do-
mostwa przed kataklizmami. Trzymano go tam do następnego 
roku. 

Szczególna tradycja powstała w Kobylepolu, w parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP, gdzie w świątyni ustawia się, pięknie za-
aranżowane kosze z kwiatami,  warzywami i owocami, z wła-
snych działek, ogrodów parafian. Poświęcone dary po odpuście 
są zabierane przez chętnych do domów... 

Minioną sierpniową uroczystą mszę św. odpustową ku czci 
NMP Wniebowziętej w samo południe  odprawił ks. prałat Ire-
neusz Szwarc, proboszcz parafii archikatedralnej w Poznaniu. 

A wymowa tego święta i towarzyszącej mu oprawy jest zawsze 
taka sama: prosimy Boga, aby plony ziemi ustrzegł od wszelkie 
szkody. Naręcza kwiatów, ziół itd. to symbol naszych dobrych 
uczynków... (E.K.) Foto: archiwum parafialne

Wniebowzięta w Kobylepolu
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wspomnienia
z półKoLonii

Półkolonia  zorganizowana w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym nr 7 przy ul. Leszka  w Poznaniu odbywała się w 
dniach 12 - 16 lipca. Uczestnicy codziennie otrzymywali śnia-
danie, obiad i słodki poczęstunek. 

Każdego dnia odbywały się różnorodne aktywności. Pierw-
szego  odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa  podczas 
zajęć, poruszania się na drodze oraz w komunikacji miejskiej. 

W poniedziałek odbyła się wycieczka do Malty, gdzie dzie-
ci wzięły udział w zajęciach squasha oraz rozwiązywały zagadki 
w tajemniczym pokoju „escaperoom”. Następnie uczestniczyły  
w edukacyjnym spotkaniu prowadzonym przez miłośnika  bez-
kręgowców, podczas których mogły nie tylko zobaczyć, ale też 
dotknąć patyczaki, pająki i motyle oraz posłuchać wiele ciekawo-
stek z życia tychże zwierząt. 

W czwartek odbyła się wycieczka edukacyjna do grodu w 
Pobiedziskach, gdzie dzieci uczestniczyły w żywej lekcji historii 
dotyczącej wczesnego średniowiecza, w tym: zwiedzanie machin 
oblężniczych, pokaz strzelania ze średniowiecznych machin ob-
lężniczych, pokaz uzbrojenia, udział w turnieju łuczniczym.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

We wtorek – wyjazd do Fabryki Czekolady, spacer po Starym 
Rynku i podziwianie poznańskich koziołków oraz warsztaty w 
Muzeum Archeologicznym. Zajęcia zakończyły się warsztatami 
tanecznymi.

W piątek udaliśmy się z wizytą do gospodarstwa agrotury-
stycznego w Kluczewie. Tutaj uczestnicy wzięli udział w progra-
mie: „Jak wygląda życie na wsi?”, który obejmował zwiedzanie 
100-letniej chaty, wykuwanie podkowy, poznawanie dawnych 
zabaw podwórkowych, wyrabianie masła, czy przejazd trakto-
rem.

Program półkolonii był atrakcyjny i zróżnicowany. Dzieci 
miały możliwość zobaczyć wiele miejsc, wspólnie bawić się i in-
tegrować, a także poszerzyć swoją wiedzę. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z półkolonijnych 
atrakcji i spotkania być może za rok.                      Organizatorzy

Środa -  wizyta w  Multikinie Malta i wspólne oglądanie filmu 
„Elfinki” oraz zabawa w parku Linowym Pyrland Park. Na ko-
niec również warsztaty taneczne.
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sKazany na śmierć
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”.

Ostatnio wszyscy z przerażeniem oglądamy doniesienia z 
Afganistanu i bezsilnie obserwujemy, jak religijni fundamenta-
liści opanowują to państwo. Patrzymy na kompromitującą ewa-
kuację wojsk USA jako żywo przypominającą żenujące sceny z 
kwietnia 1975 roku, kiedy po przegranej wojnie w Wietnamie 
Amerykanie w popłochu uciekali z Sajgonu. Martwimy się jaki 
los czeka afgańskie kobiety pod panowaniem bezwzględnych 
fanatyków. Co to ma wspólnego z Tajlandią? Ano trochę chyba 
ma… 

Rok temu do mojej szkoły przyjęto nowego nauczyciela, Mi-
ke’a. Mike pochodzi z Iranu i okazał się bardzo fajnym facetem. 
(fot niżej ) Zaprzyjaźniliśmy. Mieszka w Tajlandii od sześciu lat z 
żoną i dziesięcioletnią córką. Któregoś dnia zapytałem go:

- Mike, planujesz kiedyś wrócić do Iranu?
- Nie mogę. Mam karę śmierci. – padła przerażająca odpo-

wiedź.
- A coś ty nabroił? – zapytałem.
- Porzuciłem islam. Przysłali mi tu pismo, że zostałem skaza-

ny na karę śmierci, a moja żona i córka zostaną wydane za mąż 
za jakichś mułłów.

Zamarłem porażony tą informacją. Teraz Mike mnie zapytał:
- Zgadnij kto mnie wydał?

- Pewnie najlepszy kumpel, co? - odpowiedziałem
- Nie. Moja własna matka…
Tego już było za wiele. Przez dłuższą chwilę nie mogłem wy-

dusić z siebie słowa. Okazało się jednak, że to prawda. Jego mat-
ka – fanatyczna muzułmanka wydała na śmierć własnego syna, 
kiedy dowiedziała się o porzuceniu przez niego religii. Cudem 
udało mu się uciec z żoną i córką do Tajlandii. Obecnie starają 
się o azyl w Kanadzie.

Zapytałem Mike’a w jaki sposób wykonuje się w Iranie karę 
śmierci.

- Istnieje kilka sposobów: powieszenie, rozstrzelanie, zrzu-
cenie z dachu wieżowca, spalenie żywcem lub rozpuszczenie w 
kwasie.

„Miły kraik, cholera!” pomyślałem sobie, a Mike dodał:
- Z tym, że dają ci wybór sposobu, w jaki masz zostać straco-

ny.
Łaskawcy…
Mike to rogata dusza. Mimo swojej sytuacji nie do pozaz-

droszczenia, wspomaga takich dysydentów jak on. Szkoli przez 
Internet irańskich opozycjonistów walczących z islamskim 
fundamentalizmem. Jako były policjant zna doskonale metody 
śledztw i wie jak unikać sideł zastawianych przez irańską policję 
religijną.

Ostatnio w Tajlandii pojawiło się wielu Irańczyków ucieka-
jących ze swojego kraju. Wielu z nich jest w podobnej sytuacji 
jak Mike. W mojej szkole oprócz niego uczą jeszcze dwie Iranki. 
Obie są chrześcijankami i z powodu zmiany religii grozi im w 
kraju to samo co Mike’owi.

Według Mike’a Iran bardzo wspomaga afgańskich talibów za-
opatrując ich w broń i amunicję. Patrząc na przerażające donie-
sienia z Afganistanu myślę, jak wiele szczęścia miał mój przyja-
ciel, że udało mu się z rodziną uciec z podobnego piekła.

                                                                          Mateusz Biskup
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Edward Kędzierski 1929 - 2007

aBy dać świadectwo (4)
Przedstawione informa-

cje opisują fakty, zdarzenia 
i osobiste przeżycia od czasu 
jak pamięć sięga do okresu 75 
lat mojego życia czyli do 2000 
roku. Dotyczą też jedynie 
istotnych, mających kluczowe 
znaczenie dla naszego życia 
zdarzeń, tych które do końca 
życia są zakodowane w mojej 
pamięci. Spisuję to wszyst(ko, 
aby dać świadectwo jak prze-
żywało moje pokolenie i pokolenie rodziców wiek XX.

 jesienią 1940 rokuTata zaczął pracować w magazynie zbo-
żowym, nazywanym „słodownia”, bo przed wojną produko-
wano tu z jęczmienia  słód browarniany. Stamtąd przynosił w 
specjalnie uszytych nogawkach spodni zboże. To zboże - żyto, 
mieliliśmy w żarnach, a Mama piekła pyszny chleb wg receptu-
ry miejscowych gospodyń. Te  żarna to była udręka, bo „opór 
materii” był wyraźny i ciężko było zmielić te 10 kg ziarna co 
tydzień. Mama piekła sześć okrągłych bochenków chleba.

Wiosną 1941r. poszedłem do pracy jako parobek (tu mówili 
służący) do gospodarza na wieś - do Potoku, małej wioszczyny  
położonej 10 km przy torze kolejowym w kierunku Krakowa. 
Pasłem krowę, pomagałem przy orce koniem, obrządzałem w 
obejściu za wikt i żywność dla domu. 

Tęsknota za domem była ogromna. Ze łzami w oczach od-
prowadzałem wzrokiem jadące pociągi. Myślałem wtedy: „O, 
ten pociąg za 15 minut będzie w Jędrzejowie, a ten wcześniej był 
koło domu”

Prawie w każdą niedzielę zamiast do kościoła biegłem te 10 
-12 km wzdłuż torów do domu. Przebiegałem tę odległość w cza-
sie około jednej godziny. Po radości powitań, ucałowań i zjedze-
niu czegoś tam biegłem z powrotem ,aby zdążyć na obiad. Byłem 
tam od kwietnia do połowy czerwca. 

W tym czasie odwiedził mnie Tata, który widząc „mizerię” 
tego gospodarza zabrał mnie od niego - miał on raptem 5 ha  zie-
mi i obciążał mnie zbyt ciężką pracą. Pastwisko  stanowiły tere-
ny przy torach kolejowych, gdzie pasły się krowy z całej wsi tak, 
że trawy tam było jak na lekarstwo. Odszedłem więc stamtąd. 
Siostra Anna pracowała podobnie u gospodarza o jedną stację 
dalej, we wsi Wojciechowice, tj. ok. 25 km od domu. I podob-
nie odczuwała tęsknoty za domem. Muszę jednak stwierdzić, że 
wcześnie zaczęliśmy przystosowywanie się do zmieniających się 
warunków życia.

W lipcu 1941 r. gestapo zabrało Tatę. Otrzymaliśmy listy z 
Wronek, z Fortu VII w Poznaniu i z więzienia na ul. Młyńskiej, 
skąd też przyszedł list ostatni, bo tam też został stracony na gi-
lotynie. Aresztowanie nastąpiło w związku z posiadaniem przez 
Tatę broni. Z tej samej przyczyny zostali aresztowani w Poznaniu 
wujkowie: Marian Osuch i Józef Klemczak, którzy też byli skaza-
ni na śmierć. Zostaliśmy pozbawieni ojcowskiej opieki i oparcia 
w wyjątkowo trudnym okresie.

Po aresztowaniu Ojca podjąłem pracę w firmie budowlanej, 
która akurat rozpoczynała budowę nastawni kolejowych i wieży 
ciśnień na stacji Jędrzejów. Praca była ciężka i czasem myślałem, 
że nie podołam. Ale musiałem tyrać, bowiem zatrudnienie gwa-
rantowało mi pobyt na miejscu i nie groziło mi wywiezienie na 

roboty przymusowe do Niemiec. Dla Mamy ubytek najstarszego 
chłopaka pogorszyłby życie całej rodziny. 

  Od 1942 r. siostra Helena miała koleżankę Marczewską He-
lenę , która wraz z rodzicami i braćmi: Zygmuntem i Tadeuszem 
zaangażowani byli w Ruchu Oporu czyli w partyzantce.  Ich oj-
ciec był mechanikiem w warsztatach kolejowych w Sędziszewie. 
W lecie 1943 r. tzw. Sonder Komando - specjalne oddziały SS do 
walki z partyzantką rychło rano dokonały pacyfikacji i rozstrze-
liwań w wybranych domach w mieście. Po prostu wyprowadzali 
ludzi przed dom lub w drzwiach domów i strzałami w tył głowy 
zabijali. 

Mieli rozeznanie, bo wszyscy zabici w liczbie panad 30 osób 
mieli kontakty z partyzantką. Uratował się tylko stary Malczew-
ski, bo pracował na nocną zmianę, i Tadeusz, który często był 
nieobecny w domu. Widziałem trupy, bo zostali pochowani do-
piero po południu. Byliśmy wstrząśnięci. Tacy byli hitlerowcy. 

Hela zaczęła jeździć do Krakowa kupować papierosy kradzio-
ne przez robotników z Wytwórni Monopolu Tytoniowego, które 
to początkowo sprzedawała w  Jędrzejowie, a  od 1943 r., kiedy  
Mama  rozpoczęła  szmuglować, tj. wozić żywność do Warsza-
wy Hela  była dostarczycielką towaru. Jeździła też do Pińczowa i 
Rakowa po masło, jajka i tytoń w liściach. Byłem z nią jeden raz, 
a była to jazda bez efektów, bowiem trafiliśmy na całodzienne ła-
panki w Pińczowie. Handlarka nie chciała nam nic dać, bowiem 
w przypadku zatrzymania mogliśmy ją wydać. Była po prostu 
ostrożna. 

Wróciliśmy późnym wieczorem kolejką wąskotorową. Helena 
została w 1943 r. zabrana z domu w celu wywiezienia do Nie-
miec. Mama szczęśliwym trafem wyreklamowała ją w zamian za 
podjęcie pracy jako służąca u Niemki „Frau Scheer”, której mąż 
był szefem nadzorującym wszystkie majątki ziemskie w powie-
cie. Nie miała lekko, ale też nie była głodna.

 W 1942 r. dzięki staraniom robotników i pomocy p. Waber-
skiego (też wysiedlonego), który był kierownikiem „słodowni”, 
dostaliśmy mieszkanie ca 20 m kw. jednoizbowe w tzw. Czwora-
kach obok tego magazynu. Czworaki to budynek parterowy po-
siadający 10 izb - wszystkie o tej samej powierzchni, bez wygód. 
Ten fakt stanowił wyraz solidarności tych ludzi względem Taty 
i rodziny. Ojciec cieszył się wielkim mirem i szacunkiem wśród 
robotników tam zatrudnionych. Wynikało to z dużej wiedzy 
społecznej i życiowej, poczucia sprawiedliwości, taktu i rozsąd-
ku, które to przymioty wykształcił w sobie na froncie w I wojnie 
światowej i w Powstaniu Wlkp.,jak również doznając biedy w 
okresie międzywojennym.

   Pamiętam, jak budowałem piec w mieszkaniu i potrzebowa-
łem parę cegieł. Niby nic, na budowie wieży ciśnień, gdzie praco-
wałem, były ich tysiące. 

Kolega Władek Janiszewski - sąsiad- chcąc mi pomóc, wziął 
pod pachę cztery sztuki i ja cztery. Po pracy niesiemy te cegły 
do domu, a tu Bahnschutz z ochrony kolei nas zatrzymał. Coś 
gadał, ja tłumaczyłem po naszemu, a on z uśmiechem powiada: 
„kommt mit”. 

Poszliśmy na ich komendę i kazali nam usiąść, a sami szyko-
wali się do obiadu. Wilczur Rex nas pilnował. Po obiedzie wybra-
li z kilku wiszących na szafie dwa bykowce i jeden z nich mówi 
do mnie:komm” i wskazując na stół „liegen” tj. połóż się. Bili we 
dwójkę, a trzeci zadzierzgnął mi paskiem szyję. Dostałem chyba 
z 30 batów, aż zaczęło w spodniach chlupać od gówna  i krwi. Po 
rozkazie „raus” wyskoczyłem jak z procy. 

Przy wyjściu słyszałem wycie Władka, podobne do mojego. 
Poczekałem na niego i razem poszliśmy na szerokich nogach do 
domu. Siedzieć nie mogłem przez parę dni. Mama mnie smaro-
wała i miała co robić piorąc spodnie i desusy. W tym wieku, żeby 
się tak zabrudzić jak niemowlak?  (CDN) Edward Kędzierski 
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Nowe tr

dwie wrześniowe BeatyfiKacje

znów mówią o tramwaju na główną

Projektowana trasa tramwaju od pętli Zawady do planowanej pętli przy ul. Gnieźnieńskiej.
 Lnia przerywana to rozważana modyfikacja trasy  prowadzonej przy Rynku Wschodnim. 

 Licząc na fundusze unijne,  Poznań zamierza w latach la-
tach-27 kontynuować rozbudowę sieci tramwajowej. Miasto 
będzie starać się o dofinansowanie trzech projektów – połą-
czenia pętli Wilczak z Garbarami i tras do os. Kopernika oraz 
do Głównej w rejonie  stacji kolejowej  Poznań Wschód.

 - Będziemy starać się o pozyskanie środków na budowę 
trzech najbardziej zaawansowanych projektowo linii tramwajo-
wych – zapewniał wiceprezydent Poznania  Mariusz Wiśniewski. 
Uwzględniony ma być też zakup taboru. – Oczywiście wszystko 
zależy od możliwości finansowych – zastrzega się wiceprezydent. 

Potomni nazwali go Prymasem 
Tysiąclecia i w pierwszej kolejności 
odnosiło się to do faktu, że kardynał 
Stefan Wyszyński przewodził Ko-
ściołowi w naszej Ojczyźnie w cza-
sach obchodów jubileuszu tysiąclecia 
chrystianizacji ziem polskich.

 Jednak to symboliczne określenie 
odnosiło się również do wyjątkowości 
tej postaci. Był on niezłomny w swojej 
posłudze. Świadomy, że komuniści dążyli do zniszczenia nieza-
leżności Kościoła Katolickiego, był gotowy dla tej sprawy nawet 
oddać życie. Dla niej cierpiał trzy lata izolacji więziony w kolej-
nych miejscach odosobnienia. 

Dla niej przygotował i przeprowadził program odnowy wiary 
w Kościele poprzez czas Wielkiej Nowenny i zainicjowania Na-
wiedzenia kopii Ikony Jasnogórskiej we wszystkich parafiach w 
Polsce. Wielką jego radością był fakt wyboru na Stolicę Piotrową 
kard. Karola Wojtyły. Kiedy zaś schorowany dowiedział się o za-
machu na papieża Jana Pawła II, całe swoje cierpienie ofiarował 
w intencji jego wyzdrowienia. Jego pogrzeb miał iście królewski 
charakter.

Obok tej większości dobrze znanej postaci kard. Stefana 
Wyszyńskiego, 12 września dokona się również beatyfikacja 
Matki Elżbiety Róży Czackiej. Jej dziełem są Laski – ośrodek 
szkolno – wychowawczy dla niewidomych dzieci i młodzieży. 
Dla funkcjonowania tego dzieła powołała też Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Sama w wieku 22 lat stra-
ciła wzrok i doszła do wniosku, że zamiast zamknąć się w swoim 
cierpieniu ofiaruje własne życie w służbie bliźnim w potrzebie.

Tych to dwoje naszych rodaków Kościół od 12 września bę-
dzie nazywał błogosławionymi. Co to jednak oznacza? Kościół 
od samego początku swojego istnienia podkreślał, że są ludzie 
wiary, którzy tak przeżyli swoją doczesność, że zaraz po śmierci 
osiągnęli pełnię zbawienia i cieszą się chwałą nieba. 

Ich nazywa świętymi i do tego grona z zasady zaliczał wszyst-
kich męczenników za wiarę,  którzy dla wiary oddali swoje życie. 
Z czasem zaczęto dostrzegać, że to nie tylko męczennicy za wiarę 
mogą osiągnąć pełnię zbawienia zaraz po swojej śmierci. 

Na czym jednak polega różnica między błogosławionymi a 
świętymi? Wszyscy oni cieszą się chwałą nieba, a czym się róż-
nią? Fakt beatyfikacji, czyli ogłoszenia kogoś błogosławionym, 
oznacza zezwolenie Stolicy Apostolskiej na oddawanie czci takiej 
zmarłej osobie na jakim ograniczonym terytorium, np. w danej 
diecezji, kraju lub zgromadzeniu zakonnym. Wierni mogą mo-
dlić się do takiej osoby prosząc ją o orędownictwo u Boga w ja-
kiejś ważnej dla siebie sprawie. Natomiast fakt kanonizacji, czyli 
nazwania kogoś świętym Kościoła, oznacza nakazanie oddawa-
nia czci danemu zmarłemu i odnosi się to do całego świata.

Na koniec warto też wyjaśnić, że nie wszyscy święci są czcze-
ni faktycznie we wszystkich krajach. Jednak mogą być czczeni. 
Kościół czyni to poprzez konkretny stopień uczczenia w liturgii. 
Najwyższy stopień to uroczystość (tak w Polsce czcimy np. św. 
Wojciecha), potem nieco niższy stopień to święto (tak w całym 
świecie z woli papieża Franciszka czcimy św. Marię Magdalenę), 
wreszcie wspomnienie obowiązkowe (np. w Polsce dzień św. Jac-
ka) i wspomnienie dowolne (np. w Polsce dzień bł. Czesława).

Swoistą popularność świętych i błogosławionych tworzymy 
my sami naszą względem nich pobożnością. Niech ona wzrasta 
i nam przynosi duchowe korzyści, czego Wam wszystkim i sobie 
życzę.                                                        ks. Zbigniew Szlachetka
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Wizualizacja przedstawia pięknie zagospodarowane zaplecze 
zmodernizowanej kamienic przy ul. Główna 38. 

Kamienica
Kamienica  przy ul. Główna 38 o powierzchni  mieszkalnej 

850 m kw. poddawana jest rewitalizacji obejmującej wymianę 
wszystkich instalacji, drzwi, okien, a także modyfikację ukła-
du pomieszczeń. Wykonywana jest także nowa elewacja i od-
świeżane otoczenie zewnętrzne budynku.

Właściciel nieruchomościSpółka Polskie Kamienice  podkre-
śla, że pragnie wydobywać piękno polskich miast rewitalizując 
ich centralne części, elementy, jakimi są istniejące kamienice. 
Ofertę luksussowych mieszkań w tych budynkach inwestor ad-
resuje do klientów indywidualnych oraz firm.

 Zrewitalizowanej kamienicy stojącej przy ulicy Główna 38 od 
1905 roku z pewnością nie zagrozi już wyburzenie, czego  jednak 
nie można raczej powiedzieć o zabytkowym  i bardzo zniszczo-
nym budynku byłej sali spotkań i występów położonym na za-
pleczu                                                                                           .MD

Obecnie na tyłach  kamienicy stoi  ten stary budynek wpisany 
na listę obiektów zabytkowych. 

W listopadzie bieżącego roku minie 100 lat od założenia na 
Głównej Towarzystwa Sportowego Polonia, ale nikt  nie zorga-
nizuje rocznicowej uroczystości tak świetnego jubileuszu, bo TS 
Polonia już nie istnieje. Do historii przeszła sportowa i patrio-
tyczna organizacja, która wychowała wiele pokoleń sportowców 
i obywateli, a tutejszym mieszkańcom dostarczyła moc dobrych 
emocji, przeżyć i wzruszeń. Zejście z areny dziejów TS Polonii 
nastąpiło w czasie, gdy na Głównej istnieje piłkarski stadion o 

pięKny smutny juBiLeusz t. s. poLonii poznań
jakim wcześniej można było tylko pomarzyć. Piękny obiekt prze-
szedł całkowicie we władanie miejskich urzędników, bo zabrakło 
pasjonatów sportu chcących i potrafiących kontynuować dzieło 
zapoczątkowane 100 lat temu przez założycieli TS. Polonii. Pił-
karski obiekt przy ul. Harcerskiej leży nadal w centrum Głównej, 
ale w istocie jest całkiem odgrodzony o tutejszej społeczności i 
nie służy jak powinien jej potrzebom, interesom, aspiracji oraz 
fizycznemu rozwojowi młodego pokolenia mieszkańców.  md
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oKaLeczone Bezdrzewne uLice Stary cmentarz 

Ostatnia sobota wakacji upłynęła pod znakiem ciężkiej, fi-
zycznej pracy przy usuwaniu krzewów i chwastów, porastają-
cych mogiły dawnych mieszkańców Antoninka i Zielińca. 

Doczyszczono też elementy zdobiące otoczenie cmentarnego 
krzyża, najprawdopodobniej będące reliktem przedwojennego 
(zniszczonego przez okupanta) kościoła Ducha Świętego w An-
toninku.(fot. niżej )

Przy grobach dziecięcych (a jest ich kilkadziesiąt) zamonto-
wano krzyże wykonane wcześniej "gospodarską metodą".(fot. 
niżej) Do ich przygotowania wykorzystano odnalezione na pew-
nym zielinieckim strychu podkówki do niemieckich, wojsko-
wych butów.

Należy jednak podkreślić, iż nad przywróceniem porządku na 
starej nekropolii wolontariusze pracują nieustannie - nie tylko 
podczas regularnych spotkań w terenie. Aktualnie rozważana 
jest możliwość wyeksponowania okazałych (a jesienią szczegól-
nie "widowiskowych") dębów czerwonych. W niedalekiej przy-
szłości cmentarne alejki zostaną wytyczone na nowo z użyciem 
wodoprzepuszczalnego podłoża. Zostanie też wyznaczone miej-
sce składowania śmieci.

 Organizatorzy akcji porządkowej, współpracując z Radą 
Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, dążą do ustawienia 
głazu z tablicą upamiętniającą dawnych mieszkańców Zielińca, 
Główieńca i Antoninka. Chęć aktywnego uczestnictwa w spo-
łecznej akcji ratowania dziedzictwa tej części Poznania potwier-
dził Volkswagen Poznań. Najpewniej doprowadzi to do budowy 
m.in. nowego ogrodzenia cmentarza.

 Niestety, powtarzające się w ostatnim czasie akty wandali-
zmu i profanacji, sprowokowały organizatorów do zainstalo-
wania monitoringu na terenie cmentarza. W sprawę - o której 
więcej napiszemy w kolejnym numerze - zaangażowana została 
również poznańska policja, która zieliniecką nekropolię objęła 
szczególną uwagą. Pozostaje mieć nadzieję, iż działania wolonta-
riuszy wspieranych przez radę osiedla i mieszkańców, uświado-
mią wandalom, iż miejsce to powoli staje się ważnym punktem 
w kulturowym krajobrazie tej części miasta! 

Zwracamy się do Czytelników z prośbą o nad-
syłanie materiałów (np. skanów starych zdjęć, 
wspomnień) mogących przybliżyć historię - nie 
tylko cmentarza i parafii Ducha Świętego, ale rów-
nież dawnych mieszkańców Antoninka, Zielińca 
i Główieńca. Kontakt: skrzypalik@e-lapidarium.pl.  
                                                                      Paweł Skrzypalik 

                                              Cyfrowe Lapidarium Poznania 

szacuneK i pamięć
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BiuLetyn poLicyjny

Komisariat Poznań Nowe Miasto
Telefon  47 77 123 11 
e-mail: dyzurny.poznan-nowe-miasto@po.policja.gov.pl
Komendant pełni dyżur 
w każdy poniedziałek w godz. 15.30-17.30
Poznań  61-131 Ul. Polanka 24
Komendant nadkom. Mariusz NAGANOWSKI  784-518-080 

Z-ca kom. dkom. Michał KRÓLIKOWSKI 786-936-025  
Z-ca kom. kom. Ewelina jANKOWSKA 519-064-673 
Naczelnik Prewencji 
podkom. Łukasz ROSZCZYNIAŁA              519-064-631
Z-ca naczelnika asp. Hubert KOŁACKI93-168-964
REWIR I Kierownik asp. sztab. Piotr Klabuhn
DZIELNICOWI
Śródka Zagórze asp. Michał WESOŁOWSKI  519-064-629
Zawady asp. Piotr Adamczyk    786-936-020

KontaKt z poLicją ul. Główna (lewa strona)
sierż sztab. Dariusz Rosowski 519-064-617
ul. Głowna (prawa strona) 
st.sierż.Krzysztof ANDRZEJEWSKI  tel. 519-064-601
Os. Warszawskie lewa strona 
mł. asp. Patrycja KRUSZONA  519-064-620
Os. Warszawskie prawa stron i Malta 
sierż.szt. Arkadiusz PODZIEMEK tel. 519-064-625
Antoninek Zieliniec 
mł. asp. Marta PIECZURCZYK   tel. 519-064-598
Polanka 
sierż.sztab. Tobiasz MAZAJCZYK  tel. 519-064-609
Kobylepole Folwarczna 
mł. asp. Zbigniew MALESZA tel. 519-064-616
Os. Rusza1-60 + 11,12,
13sierż. sztab. Jakub NYCZKE 786-936-021
Os. Rusa 62 – 138, Os. Zodiak 
sierż. Jacek KWIATKOWSKI  tel. 519-064-608

ul. Krańcowa. NN sprawca poprze zbicie szyby włamał się 
do pojazdu marki Nissan i dokonał kradzieży torebki z zawar-
tością dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, 
karty płatniczej, legitymacji szkolnej, kluczy od mieszkania oraz 
gotówki w kwocie 400 złotych. straty 2000 złotych na szkodę 
zgłaszającej. Miejsce zgłoszenia nie objęte monitoringiem miej-
skim. Zabezpieczono drobiny szkła oraz linie papilarne.

ul. Mogileńska. Zgłosił mężczyzna, że pracownicy Zakładu 
Opiekuńczo- Leczniczego poprzez brak sprawowania należytej 
opieki przyczynili się do śmierci kobiety. 

ul. Ostrowska. NN sprawca za pośrednictwem portalu in-
ternetowego doprowadził zgłaszająca do niekorzystnego rozpo-
rządzenia mieniem, oferując na sprzedaż książki. Straty 93 złote 
na szkodę zgłaszającej. , 

ul. Starołęcka. Mężczyzna lat 37, kierujący pojazdem Alfa 
Romeo, wykonując manewr włączania się do ruchu, cofając spod 
posesji na ul. Starołęcka nie ustąpił pierwszeństwa i doprowa-
dził do  zderzenia z poruszającą się drogą dla pieszych i rowerów. 
Kierujący trzeźwi.  Kierująca rowerem przewieziona do szpitala 
w Puszczykowie, gdzie lekarz  stwierdził zwichnięcie palca piąte-
go kończyny górnej lewej.

ul. Pokrzywno. Mężczyzna lat 44, notowany, poprzez wsz-
czynanie awantur i przemoc fizyczną znęcał się nad żoną. Spraw-
ca zatrzymany przez RPI KP Pń Grunwald. 

ul. Pobiedziska. Kobieta zawiadomiła, że jej szwagier  kie-
rował wobec niej słowne groźby uszkodzenia ciała, które wzbu-
dziły u niej realna obawę spełnienia. 

ul. Wileńska. Na parkingu niestrzeżonym n/n sprawca po-
przez wybicie tylnej lewej szyby włamał się do pojazdu marki 
BMW i dokonał kradzieży laptopa, dysku zewnętrznego, walizki 
z odzieżą. Straty 2260 złotych na szkodę  firmy. 

ul. Starołęcka. N/n sprawca przez portalinternetowy oszu-
kał zgłaszającą na 450 złotych przy sprzedaży słuchawek. 

ul. Warszawska. NN sprawca za pośrednictwem portalu 
internetowego doprowadził  do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem, oferując na sprzedaż Termomix. Straty 4100 zł  

Ul. Wieżowa. N/n sprawca dokonał kradzieży katalizatora z 
samochodu Mitschubishi, zaparkowanego na parkingu niestrze-
żonym, nie objetym monitoringiem miejskim. Straty 800 zł.

ul. Warszawska. N/n sprawca dokonał kradzieży 2 wkładów 
lusterek od samochodu  Mazda. Straty wartości 1000 złotych na 
szkodę firmy. Brak monitoringu. 

ul. Mariacka. Mężczyzna lat 20 podczas kontroli posiadał 
przy sobie skręta papierosowego z zawartościa suszu roślinne-
go marihuany. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez 
funkcjonariuszy OPP w Poznaniu.

 ul. Sandomierska. Mężczyzna zgłosił, że kobieta i mężczy-
zna poprzez dzwonienie oraz wysyłanie wiadomości sms upo-
rczywie go nękają. 

ul. Filipińska. Poprzez zbicie szyby czołowej dokonano 
uszkodzenia pojazdu Mercedes C450. Straty na szkodę firmy.

Poznańska policja  apeluje do dzieci i młodzieży o za-
chowanie ostrożności w drodze do placówek szkolnych 
oraz w czasie powrotu  z nich. Apel kierowany jest również 
do opiekunów, którzy prowadzą uczniów. 

 Prosimy też o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści dorosłych poruszających się pojazdami, a zwłaszcza  
o zachowanie ostrożności w rejonach przyległych do pla-
cówek oświatowych. Piesi uczestnicy ruchu drogowego, 

również są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa. Wszystkim uczniom przypominamy o szacunku 
dla nauczycieli, rówieśników, a także dla uczniów od sie-
bie młodszych, zagrożeniach wynikających z korzystania 
z internetu, kontaktami z osobami obcymi. Ostrzegamy o 
konsekwencjach zażywania środków odurzających i alko-
holu. Wszystkie nasze działania mają na celu zapobiega-
nie zjawiskom patologicznym i niebezpiecznym dla dzie-
ci oraz młodzieży. Pragniemy przypomnieć, że wszystkie 
zachowania  o charakterze przestępczości i demoralizacji 
nieletnich,  podlegają karze zgodnie z przepisami prawa.                                                                                                                                           
                                                  mł.asp. Śródecka Agnieszka 

                         Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto

 Bezpiecznie do szKoły
      i z powrotem
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SKLEP Warzywno-Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  
     ZAPRASZAMY

Antoninek Zieliniec Kobylepole Biesiada z tańcem
Wykorzystując przychylną (choć wietrzną) aurę, odpowiednio 

ubrani, zaopatrzeni w ciepłe koce, grupa mieszkańców DPS przy Ko-
narskiego, jak i członkowie oddziału dziennego pobytu, wzięła udział 
w biesiadzie, przygotowanej przez firmę cateringową. Gdyby sporzą-
dzić menu dla tego spotkania, to  znalazłyby się w nim i kiełbaski z 
rusztu, i chleb ze smalcem, ogórek kwaszony. A także: ciasto, kawa, 
herbata.

Najważniejsze było spotkanie poza murami DPS, rozmowy towa-
rzyskie, trochę ruchu w takt muzyki też się przydało. Jak było widać 
na zdjęciach... (                                  eka) Fot. Natalia Kaźmierczak
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