uwierzyć, że Rok Pański 2021 będzie szczęśliwy

dla nas, bliskich, polski i świata

Czytelnikom serdecznie życzy redakcja
Odrodzone Planty Na Warszawskim
„MY” 20 lat z urzędmikami
7 ha cenych terenów dla miasta
Wypędzeni przez Niemców (5)
Ślepa uliczka gospodarki
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Odsłonięte dno Malty
BIULetyn policyjny

Park Planty na os. Warszawskim jak przed wojną s.5

Wyżej: Widoczny u góry między ścieżkami cały teren byłego przedszkola
po półwieczu znów został włączony do osiedlowego parku zwanego Plantami, jak było przed wojną.
Niżej: Korzytając ze spuszczenia wody z Malty, biegacze trenują na jej błotnistym dnie . s.7
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Jeszcze nie wiemy, czym jest ten przedmiot, przypominający
domek lęgowy, umieszczony na drzewie w parku
im. ks.. Tadeusza Kirschke przy ul. Nadolnik na G

Jednokierunkowa ulica Bydgoska na Śródce budzi nadal zaskoczenie,
zdziwienie i irytację wielu kierowców,
przywykłych od wielu lat do korzystania z tej trasy.

Nawet w słoneczny grudniowy dzień tylko nielicznych można
zobaczyć w Parku Tysiąclecia przy ul. Warszawskiej.

Aniołka na dekoracji nad ul. Ostrówek dopiero po zmroku
można podziwiać w pełnej okazałości.

Przy każdej pogodzie dzieci z rodzicami chętnie odwiedzają
place zabaw na naszych osiedlach.

Ta pusta, spokojna ulica to Główna, normalnie o tej porze
zatłoczona pojazdami i ludźmi. Oto znak czasu pandemii.
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20 lat z magistratem
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Program energetyki jądrowej

rządy urzędników ślepa uliczka gospodarki

Po dwudziestu latach regularnego wydawania miesięcznika „Czasopismo Mieszkańców MY” przekazujemy Szanownym
Czytelnikom pierwszy numer w 2021 roku, oznaczony porządkową liczbą 241. Na kilku tysiącach stron „MY”, zapisanych w
minionym dwudziestoleciu, zwłascza wiele miejsca poświęciliśmy zdarzeniom i sprawom dziejącym się na wrażliwym styku
między obywatelami oraz urzędnikami.
Po tych licznych doświadczeniach w czasie odpowiadającym
dojrzeniu kolejnego pokolenia Polaków mogę powiedzieć, że obywatele stali się bardziej odpowiedzialni i propaństwowi, a urzędnicy wprawdzie znacznie liczniejsi, lepiej opłacani, ale jescze mniej
dbający o interes publiczny.
Można podać mnóstwo przykładów jak mieszkańcy, organizujący się w grupy mniej lub bardziej formalne, naprawiają to co w
ich otoczeniu zepsuli przedstawiciele i służby rządzących. W najbliższych nam rejonach miasta dochodzi nieustannie do wydawania przez miejskie jednostki decyzji oburzających całe lokalne
środowiska.
Społeczne zdecydowane działania doprowadzają w końcu nawet do zablokowania szkodliwych dla ludzi i przyrody działań, ale
winni świadomego dopuszczenia do zła nie są przez zwierzchników rozliczani, co innych urzędników ośmiela do czynów zabronionych i szkodliwych. Oto niektóre z wielu przykładów
Znany dyrektor jednego z wydziałów Urzędu Miasta nie tylko
nie poniósł żadnych konsekwencji za wydanie zgody na zabudowę
części cennego klina zieleni, ale został wys oko awansowany zaraz
po tym, jak społecznicy wymusili anulowanie szkodliwej uchwały
miejskiej władzy.
Wobec innego kierownictwa miejskiego wydziału długo prowadzono szeroko zakrojone dochodzenie prokuratorskie dotyczące
korupcji kosztującej miliony z kasy miasta. Miejska władza o dochodzeniu dobrze wiedziała, ale nie kiwnęła palcem zasłaniając
swoją postawę twierdzeniem, że w sprawie nie wypowiedział się
jeszcze wyrokiem sąd. Po latach dziwnie nadzwyczaj niemrawego
prokuratorskiego śledztwa, po wydaniu wielu zagadkowych opinii
przez biegłych rzeczoznawców, całe dochodzenie umorzono. Ani
prezydent, ani żaden z jego zastępców nawet nie zechciał zainteresować się o co prokuratorom chodziło. Bo każdy urzędnik jest swoim człowiekiem i musi czuć nad sobą ochronny parasol zwierzchników. Tak liczna obecnie klasa urzędników stanowi cenną kwardię,
potrzebną przy wyborach.
Aktualnie mieszkańcy zmagają się z urzędniczą stronniczością
walcząc o ratowanie doliny Cybiny. Inni mieszkańcy starają się
ucywilizować deweloperską budowę przy ul. Szyperskiej nad Wartą, gdzie wszystko zaniedbali urzędnicy. Na cennym przyrodniczo
terenie Moraska ludzie bronią się przed planami obniżenia ich
jakości życia. itd, itp...
Marcin Dymczyk
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Przyjęty w październiku br. rządowy program energetyki
jądrowej nie dotarł do publicznej świadomości, a przecież
jego realizowanie wymaga szerokiej akceptacji obywateli, w
referendum włącznie. Elektrownie jądrowe w Polsce są jednostronnie i tendencyjnie przedstawiane jako konieczna alternatywa dla dominującej u nas energetyki węglowej.
Tymczasem polityczne forsowanie idei zastąpienia węgla uranem jest drogą prowadzacą do skutków znacznie groźniejszych,
niż obecne zagrożenia. Problem przyszłości polskiej energetyki
jest zbyt poważny, aby pozostawić go samym politykom i atomowym lobbystom.
Poniżej przytaczamy opinie wybitnego naukowca profesora
Władysława Mielczarskiego z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Program energetyki jądrowej nazywa ślepą
uliczką dla polskiej gospodarki. Jest jednym z wielu godnych zaufania specjalistów, którzy przytaczają nie do odparcia argumenty przeciwko budowaniu elektrowni atomowych w Polsce, wykazując niedorzeczność gospodarczą takich inwestycji obecnie i w
następnych dziesięcioleciach. Ich opinie muszą poznać rzesze
Polaków, aby politycy nie narzucili im działań szkodliwych
obecnym i przyszłym pokoleniom .
md
Niezależnie od tego, jakie działania
zostaną podjęte, w Polsce nie powstanie żadna elektrownia jądrowa, ani
do roku 2020, ani nawet po 2030.
Planowany program rozwoju polskiej energetyki jądrowej jest nierealny z ekonomicznego punktu widzenia.
Koszt budowy typowej elektrowni jądrowej z czterema blokami po 1600 Prof. W. Mielczarski
MW wynosi ponad 150 mld zł, na co
nas nie stać.
Elektrownie jądrowe generują setki ton radioaktywnych odpadów i przez to są niebezpieczne. W elektrowni Fukushima
niewielka awaria zasilania układu chłodzenia reaktorów szybko przerodziła się w katastrofę. Bardziej niebezpieczne niż praca samego reaktora są setki ton zużytego paliwa, o dużej radioaktywności, przechowywane w celu ich chłodzenia w basenach
wodnych na terenie elektrowni. Reaktor EPR, jaki miałby być
zbudowany w Polsce potrzebuje 120 ton silnie radioaktywnego
paliwa. Co 18 miesięcy trzeba wymienić 1/3 paliwa zawartego
w reaktorze. Odpady z elektrowni jądrowych powinny być składowane ponad 100 tysięcy lat. Koszty budowy tych składowisk
i ich nadzorowania są trudne do oszacowania.
Energetyka jest częścią gospodarki i nowoczesna energetyka oparta na technologiach energooszczędnych, inteligentnym
zarządzaniu sieciami (smart networks), rozwoju kogeneracji
(równoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej), wykorzystaniu źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie nadmiaru
gazu, jaki Polska będzie miała w ciągu kilku lat, będzie impulsem dla nowoczesnej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy.
Już dziś w Niemczech, w nowej energetyce pracuje ponad 260
000 osób, to więcej niż w przemyśle motoryzacyjnym.
Program energetyki jądrowej to ślepa uliczka dla polskiej
gospodarki. Budując elektrownię jądrową zdajemy się na import wyposażenia, paliwa i specjalistów do obsługi elektrowni,
zaniedbując jednocześnie rozwój nowoczesnej energetyki i gospodarki.
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7 ha cennych terenów dla Poznania

koniec sporu z „wyborową”

Z bardzo dawnych czasów pamiętam wytaczające się wagonycysterny zza szczelnie zamykanych natychmiast potężną bramą terenów Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego ,,Polmos” przy ul. Komandoria 5. Na ten czas ruch
na Warszawskiej był wstrzymany. Pamiętam jak trzeba było
zamykać okna podczas czyszczenia kadzi, bo woń spirytusu
unosiła się nad całym rejonem. To odrobina, dziś już nic nie
znaczących, wspomnień.
Tymczasem współcześnie dopisała się nowa historia . W 2013
r. ,,Wyborowa: zamknęła swoje zakłady (przenosząc produkcję
w inne miejsce), żądając również od Miasta zapłaty odszkodowania za spadek wartości nieruchomości (co miało związek ze
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego tych terenów).
Innym możliwym rozwiązaniem, według przedstawicieli spółki,
było wykupienie przez Poznań terenów po zakładach. Spór sądowy (na poziomie różnych instancji od Sądu Apelacyjnego do
Sądu Najwyższego) między spółką a miastem trwał ze zmiennym
szczęściem 7 lat. Ostatecznie w powtórzonym procesie argumenty miasta okazały się silniejsze. Pod koniec grudnia 2020 r. miasto Poznań zawarło ugodę sądową ze wspomnianą spółką i nabyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nad Jeziorem
Maltańskim. ,,Wyborowa” zrzekła się wszelkich roszczeń związanych z uchwaleniem w 2002 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Malta”. Roszczenia te wynosiły

Dziennik czasu zarazy
zmienne przekazy

Próbuję okiełznać informacje grudniowe,
robiąc notatki dzień po dniu. 1 grudnia premier na swoim facebooku ogłasza ,,wygrywamy z epidemią”. Zaraz mu wytknięto, że
wygraliśmy jego zdaniem już ponoć latem, po
czym dotknęła nas kolejna fala zachorowań. 2
grudnia notuję: Wraca temat maseczek (nawiasem mówiąc dopiero pod koniec grudnia
dano podstawę prawną nakazu ich noszenia):
stwierdza się, że wolno je zdjąć w... czasie posiłku w firmowej stołówce. I wcale to nie jest jakiś żart. 3 grudnia zapisuję, że zarażeniu covidową zarazą uległo prawie 15 tys. Polaków, wyzdrowiało
23,5 tys. a zmarło 620 osób.
Później muszę zweryfikować swoje zapiski, bo okazuje się, że
w poniedziałki są one zawsze zaniżone. Przez weekend nie ma
przekazów elektronicznych! Moje zapiski stają się tak chaotyczne
i nieprecyzyjne jak, nie przymierzając, wypowiedzi i decyzje premiera Mateusza Morawieckiego. Jednego dnia przeprasza naród za
wydawanie błędnych nakazów/zakazów, aby już następnego dnia
znowu popełnić kardynalny błąd, wprowadzając godzinę policyjną
w sylwestra. Nie wiem czy premier nie ma w swoim gronie doradców konstytucjonalistów, którzy podpowiedzieliby mu, że taka decyzja wymaga ustawy? Nawiasem mówiąc nasza władza kiepsko
zna Konstytucję, w której w art. 52 ust.1 zapisano, że ,,każdemu
zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”... W obowiązujących ustawach dotyczących koronawirusa też nie ma podstaw do wprowadzenia godziny policyjnej.

Ulica Komandoria. Po prawej obiekty byłej "Wyborowej".
(wraz z odsetkami) 120 mln zł a chodzi o teren o powierzchni 7
ha. Nieruchomości zostaną przejęte przez Poznań na początku
2021 r. i to pozwoli na poszerzenie Jeziora Maltańskiego w jego
najwęższym miejscu oraz rozbudowę Toru Regatowego o brakujący tor powrotny zgodnie z wymaganiami międzynarodowych
organizacji wioślarskich (FISA) i kajakarskich (ICF). W ten sposób Malta zostanie zaliczona do europejskich torów regatowych a
sam Poznań umocni swoją pozycję jako międzynarodowa stolica
kajakarstwa i wioślarstwa, w której odbywać się będą największe
międzynarodowe imprezy pod patronatem FISA i ICF.
Po zawarciu ugody i rezygnacji z roszczeń przez ,,Wyborową”,
Miasto wydatkuje zaledwie 38 mln zł. Pozyskany teren będzie
służył, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Malta”, poznaniakom i gościom jako miejsce rekreacji. Oczywiście, obejmuje on także tereny kolejki Maltanka.
Werzymy, że na zwolnionym atrakcyjnym terenie nie ulokuje
się żaden deweloper
. (opr. E.K.)

Trzeba by ogłosić stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej. Premier
wycofał się więc z tej decyzji, apelując równocześnie, abyśmy ograniczyli przemieszczanie się i spotkania w szerszym gronie. Prosił
też o umiar w odpalaniu wszelkich fajerwerków, ale zakazu sprzedaży tychże nikt nie wprowadził. Tekst pisze pod koniec grudnia
więc jeszcze nie wiadomo co z tego bałaganu wyniknie.
Chaosu to my doświadczamy znacznie więcej. Choć znacznie
spadła zachorowalność na Covid-19 to jednak wprowadzono kwarantannę narodową, która zaczęła obowiązywać 28 grudnia, potrwa do 17 stycznia. Znowu zamknięto m.in. stoki narciarskie, ale
będą z nich mogli korzystać zawodowcy, ograniczono działalność
dopiero co otwartych (na wyprzedaże świąteczne) galerii handlowych, w których mogą jednak działać np. sklepy spożywcze, apteki,
drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne(sic!), budowlane, meblowe. Jednocześnie mówi się o zakazie wychodzenie z domu, chyba,
że jest to tzw. wyższa konieczność, np. zrobienia zakupów, pójścia
do apteki czy na pocztę. A czy usprawiedliwieniem dla wyjścia z
domu będzie nieodparta chęć kupienia sobie... papużki w sklepie
zoologicznym w galerii na drugim końcu miasta?
Tymczasem rozpoczęto szczepienia przeciw covid. Poznań był
trzecim miastem, w którym zaczęto szczepienie personelu medycznego, a ramię bohatersko jako pierwsza podała prof. dr hab. Magdalenia Figlerowicz, specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych, konsultantka w tej dziedzinie dla Wielkopolski. W styczniu zacznie się
masowe szczepienie Polaków. Napłynęły informacje, że ,,jesteśmy
gotowi do tej akcji”. Tymczasem nieco już, po 9 miesiącach, znany
koronawirus pokazuje, że nam... nie odpuści: pojawiają się jego
nowe szczepy, ponoć groźniejsze od Covid-19...
4-letnia Ula, córeczka mojej młodej przyjaciółki, ku jej zdumieniu, wykrzyknęła nagle i niespodziewanie ,,Mamo, moje życie jest
piękne!” Życzę sobie, nam wszystkim, abyśmy mogli każdy nowy
dzień 2021 roku witać i żegnać takim właśnie okrzykiem
Ewa Kłodzińska
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Wielką, rzec można wiekopomną zasługą Rady Osiedla
Warszawskiego, a zwłaszcza wieloletniego lidera Michała
Grzesia jest odzyskanie dla mieszkańców osiedla całego dużego terenu po byłym przedszkolu przy ul Płockiej 4. W styczniu
br., w wyniku kilkuletnich starań samorządowców, poznańska
firma Jaxa Pol na zlecenie ZKZL sprawnie, szybko i zaskakująco tanio (za 46 tys. zł brutto) wyburzyła wszystkie poprzedszkolne obiekty oraz oczyściła teren przywracając cały obszar
publicznemu parkowi zwanemu tu powszechnie Plantami.

Na miejscu tego budynku z lat niemieckiej okupacji powstanie
plac zabaw dla dzieci, włączony do parku Planty.
Jest to zarazem akt historycznej sprawiedliwości, czyli usunięcie skutków samowoli niemieckiego okupanta, który podczas
wojny w osiedlowym parku postawił przedszkole dla swoich dzieci, anektując znaczną część całego terenu. Po wojnie parterowy,
barakowy budynek jeszcze przez ponad pł wieku służył polskim
przedszkolakom aż do zamknięcia placówki, nie nadającej się już
do wykorzystania.

Teren przyłączony ponownie do parku powiększy go do
rozmiarów przewidzianych w pierwotnych planach.
Podziękowanie należy się osiedlowemu samorządowi, że
uniemożliwił przekazanie terenu prywatnym inwestorom (chętnych nie brakowało) i przekonał władze miasta do przyłączenia
go na nowo Plantom. Jest to równoznaczne z uratowaniem pierwotnej, unikatowej koncepcji światłych twórców Osiedla Warszawskiego z lat dwudziestych ubiegłego wieku.
Planty są wspaniałym, namacalnym dowodem, że twórcy
osiedla zadbali o wyłączenie z zabudowy znacznego obszaru w
centrum zabudowy na publiczną zieleń, służącą do dziś wszystkim mieszkańcom. Okaleczone i zmniejszone przez wiele lat
Planty, nie tylko znów cudownie uzyskują pierwotny kształt, ale
nawet zostaną wzbogacone pięknym placem zabaw dla dzieci na
miejscu byłego przedszkola. Trzeba więc tu zauważyć, że obecny samorząd Osiedla Warszawskiego chlubnie kontynuuje ideę
tworzenia wszystkim mieszkańcom jak najlepszych warunków
życia.
Osiedle Warszawskie zdobyło 600 tys. zł z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rozbiórkę starego przedszkola i budowę placu zabaw. To zadanie zrealizuje Zarząd Zieleni Miejskiej,
który przejmie grunt od dotychczasowego właściciela, czyli Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
MD

W grudniu br. obiekty po przedszkolu wyburzono, materiały
wywieziono, a teren oczyszczono.

Odzyzkany obszar po obiektach przedszkola znów stanie się
integralną częścią Plant.

Północna część Osiedla Warszawskiego na przedwojennym planie z centralnie położonymi Plantami
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 ul. Leszka 42
JUlian Tuwim

Julian Tuwim to kolejny po Janie Brzechwie poeta, którego
wiersze stanowią klasykę polskiej literatury dziecięcej. Julian
Tuwim to klasyczne wierszyki do poczytania i świetna zabawa
dla najmłodszych czytelników. Tuwima poezja dla dzieci jest
napisana językiem dowcipnym, utwory przedstawiają jakiś frag-

ment rzeczywistości, wiele z wierszyków ma ukryty morał lub
przesłanie.
Uczniowie klasy 3b omawiając życie i twórczość Juliana
Tuwima, byli zachwyceni jego wierszami. Stąd takie ich zaangażowanie w przygotowanie na lekcję plakatów z najważniejszymi informacjami o pisarzu. Wiersz pt. „Okulary”, który
recytowali na lekcji, na pewno im długo pozostanie w pamięci.
Urszula Kosicka

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Adrzejki to stara tradycja ludowa
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Według dawnych wierzeń ten
dzień miał magiczną moc, gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości.
30 listopada w klasie 3b odbyły się andrzejki. Tego dnia dzieci poznały andrzejkowe zwyczaje, wróżyły sobie przyszłość m.in.
jakie imię będzie miał przyszły wybranek serca, jaki zawód
będą wykonywać. Hania, Pola, Wiktor, Julka, Maja, Grzesiu przygotowali piękne gadżety i ciekawe wróżby dla swoich rówieśników. Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże.
Ale wiemy jedno….mimo , że wszyscy byliśmy z dala od siebie,
doskonale się bawiliśmy!
Urszula Kosicka

Światowy Dzień Pluszowego Misia co rok obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data,
bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej
tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny.
„Czy to jutro, czy to dziś - dzieciom jest potrzebny miś’
Pluszowe misie od ponad stu lat są ulubieńcami dzieci
na całym świecie. Miękkie, miłe, czułe. Są najlepszą przytulanką przy zasypianiu. Uczniowie klasy 3b, uwielbiają
misie, każdy z nich go ma.
Urszula Kosicka

MIKOŁAJKI KLASOWE

6 grudnia - jak dobrze wiecie,
chodzę po świecie.
Dźwigam wór niezmordowanie
Każdy prezent dostanie.
A kiedy rozdam już prezenty
Wrócę do nieba uśmiechnięty.
6 grudnia to dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Tradycja ta choć stara, to dla dzieci bardzo miła. W tym roku los
sprawił, że Mikołaja nie było w szkole, ale w domu u dzieci zagościł. Zdalnie też się świetnie bawiliśmy
Urszula Kosicka
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

malta sięgnęła dna
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Od listopada 2020 r. trwa spuszczanie wody z Jeziora Maltańskiego. Lustro wody obniżało się o kilka do kilkunastu centymetrów dziennie aż... do dna. Ten zabieg Poznańskie Ośrodki
Sportu i Rekreacji przeprowadzają co cztery lat. Potrwa do marca
br. Operacja pozwala na oczyszczenie dna zbiornika ze śmieci i
namułów. A jakie to są śmieci? Aż dziw bierze: elektryczne hulajnogi, deskorolki, okulary, biżuteria, telefony komórkowe, meble,
rower. Znaleziono też elektryczną wiertarkę... Przy okazji odławia się ryby, 4 lata temu było ich aż 19 ton!
-Właściwe prace związane z oczyszczeniem zbiornika pomagają nam utrzymać na całym torze regatowym pożądaną głębo-

kość. Jest też ważna wiadomość dla użytkowników kąpieliska:
odmulenie dna powinno zmniejszyć częstotliwość pojawiania
się na Malcie zjawiska zakwitu sinic – wyjaśnia dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, Łukasz Miadziołko.
W miarę dostępności środków Poznańskie Ośrodki Sportu i
Rekreacji planują również usunąć trzciny oraz wykonać konserwację budowli wodnych i nabrzeży. Ponowne napełnianie zbiornika będzie miało miejsce pod koniec pierwszego kwartału, a
długość procesu będzie w dużej mierze zależeć od opadów deszczu, ilości wód roztopowych i poziomu Cybiny. Szacuje się, że w
Malcie jest około 2 milionów metrów sześciennych wody.
Podczas ostatnich prac, 4 lata temu z dna Jeziora Maltańskiego wywieziono ponad 20 ton śmieci i około 2500 ton namułów.
E.K.Foto: POSiR

Dopiero w marcu br rozpocznie się napełnianie Malty.

Oto próbka "skarbów" odsłoniętych na dnie zbiornika.

Woda pozostała tylko w korycie Cybiny
płynącej przez całą długość Malty.

Wielka gratka trafiła się teraz rybakom, którzy odławiają
wiele ton różnych ryb.

Czasopismo mieszkańców „MY” od 20 lat uczestniczy
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

w tajlandii znów covid

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”.
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uliczce – Rambuttri Road, którą często nazywam moją
ulubioną ulicą w Bangkoku (jest bardzo klimatyczna i nie
tak zatłoczona, jak niegdyś Khao San Road). Na jej końcu
znajdowała się moja ulubiona restauracja Le Thai serwująca kuchnię tajską i europejską. Zawsze zabierałem do niej
moich gości. Teraz Le Thai stoi zamknięta na cztery spusty
i nie wiadomo, czy kiedykolwiek znów się otworzy…
Pozamykane hotele, hostele, bary, puby, restauracje – aż
strach pomyśleć ilu ludzi straciło tu zatrudnienie.
Tajskie Ministerstwo Turystyki poinformowało ostatnio,
że od początku pandemii do Tajlandii wjechało 825 turystów. Słownie – osiemset dwudziestu pięciu! A w zeszłym
roku – ponad 40 milionów…
Dzieje się tak dlatego, że obecnie wjazd do Krainy
Uśmiechu można porównać do wejścia na Mount Everest
bez tlenu. Aby uzyskać specjalną wizę turystyczną należy
przedstawić w tajskiej ambasadzie dowód, że posiada się
na koncie środki o wartości minimum pół miliona bahtów
(około 60 tysięcy złotych), negatywny wynik testu na koronawirusa (wykonany najwyżej 72 godziny przed planowaną podróżą), certyfikat Fit To Fly (dokument medyczny
stwierdzający brak przeciwskazań do lotu samolotem) oraz
ubezpieczenie na minimum 100 tysięcy dolarów pokrywające ewentualne koszty leczenia COVID.

A więc stało się. Po wielu miesiącach spokoju i powrotu do normalności (z wyjątkiem branży turystycznej)
COVID znowu pojawił się w Tajlandii. Przedostał się
tu z Birmy, a raczej z Myanmy, bo tak się ten kraj teraz
nazywa.
Tajlandia dzieli z Myanmą granicę o długości ponad
dwóch tysięcy kilometrów, ciągnącą się przez gęstą dżunglę. Nie sposób jej upilnować. A Birmańczycy od zawsze
swobodnie ją przekraczali, by w tajskich przygranicznych
wioskach wynająć się do jakichś prostych prac. Inni jechali dalej, do Bangkoku, czy Chiang Mai i tam pracowali na
czarno. Myanma to kraj nie Trzeciego, a Czwartego Świata.
Opieka zdrowotna praktycznie tam nie istnieje, a dane o
ilości zakażeń koronawirusem są wysoce niewiarygodne.
Tydzień temu kilkuset nielegalnych imigrantów z Myanmy pojawiło się na targu rybnym w prowincji Samut Sakhon pod Bangkokiem. Okazało się, że wielu wśród nich
jest zakażonych. Władze natychmiast odcięły prowincję od
świata i rozpoczęły masowe testy. Niestety, kilku nielegalnych imigrantów zdążyło wyjechać do Bangkoku.
Blady strach padł na władze kraju. Za wszelką cenę nie
chcą dopuścić do nowego lockdownu, ponieważ zdają sobie sprawę, że tym razem ludzie już nie wytrzymają. Od
miesięcy w Bangkoku trwają uliczne protesty domagające
się ustąpienia premiera Prayutha Chan-O-Chy. Premier
dał swoim ministrom siedem dni na opanowanie sytuacji.
Jeśli po tym terminie wirus nadal będzie się rozprzestrzeniał to nie będzie wyjścia i nastąpi kolejny lockdown.
Przez ostatnie miesiące Tajlandia była wolna od wirusa.
Pojedyncze przypadki notowano tylko wśród przyjeżdżaZamknięta na głucho restauracja Le Thai,
jących do kraju. Oni jednak prosto z samolotu wędrowali .
do której zawsze prowadziłem moich gości.
na rządową kwarantannę, więc nie mieli możliwości kogoNależy także zabukować sobie dwutygodniową kwarankolwiek zarazić. Życie w kraju powoli wracało do normal- tannę w jednym z wyznaczonych przez tajski rząd hoteli
ności. Oczywiście z wyjątkiem branży turystycznej, która – jest to koszt przynajmniej kilku tysięcy złotych - i podać
przeżywała i nadal przeżywa ogromne problemy.
dokładny plan pobytu w Tajlandii wraz z opłaconymi hoUdałem się ostatnio na Khao San Road – ulicę, która telami itp. Jak widzicie moi Drodzy Czytelnicy – wyjazd
urosła do rangi symbolu. Stolica backpackerów, najwięk- do Tajlandii w celach turystycznych w tym trudnym czasza imprezownia świata, gdzie wieczorami przewalał się sie to opcja dla milionerów z mnóstwem wolnego czasu.
wielotysięczny i wielojęzyczny tłum teraz sprawia bardzo Po przylocie prosto z samolotu jedzie się do wyznaczonesmutne wrażenie. Przechodniów można policzyć na pal- go hotelu na dwutygodniową przymusową kwarantannę.
cach. Zamknęły się nawet bary McDonald’s i sklepy 7/11 Przez te dwa tygodnie siedzi się tam jak w więzieniu – nie
(odpowiednik naszej Żabki). Otwarte było dosłownie kil- wolno nawet wyjść na balkon.
ka knajpek, których pracownicy błagali wręcz nielicznych
Trudny to czas dla nas wszystkich, ale miejmy nadzieję,
przechodniów, by wstąpili choć na jedno piwo. Bardzo że kiedyś będzie lepiej. Niech Budda podaruje nam wszystprzykry widok…
kim Nowy 2021 Rok wolny od tej przeklętej zarazy!
Jeszcze bardziej przykro zrobiło mi się na sąsiedniej
Mateusz Biskup
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Wypędzeni przez Niemców (5)

życie w Warysiu

HenrykWalendowski (1936-2020 - twórca i prezes Stowarzyszenia 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 Generalnego Gubernatorstwa. Nasza redakcja wspierała i nadal będzie
wspierać to, o co walczył ś.p. Henryk Lewandowski, wspaniały,
dzielny człowiek i najszczerszy patriota.
Dokuczały nam pchły, a okresami
także wszy. Używany był specjalny
grzebień z „gęstymi” zębami. Walka z muchami odbywała się na kilku
frontach. Muchołapki nie wystarczały. Czasem wyganialiśmy muchy
przy pomocy gałęzi do otwartych
drzwi. Skutecznym sposobem był
również wysmarowany syropem
mały worek – pułapka. Złapane
podstępnie muchy zjadał z apetytem
nasz indyk „Pituś”.
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Po pewnym czasie Ojciec dostał pracę w tartaku a brat Jerzy
przy żywicowaniu drzew. Zebraną żywicę dokładnie ważono. W
1941 r. Jurek zebrał 670 kg żywicy a według p. Dadeja, pracującego w tartaku i sporządzającego karty pracy, Jurek miał 752,5 kg
oddanej żywicy za rok 1942 (notatka ma datę 4 stycznia 1943).
Od roku 1943 Jurek pracował w sklepie przy ul. Starowiślnej w
Krakowie, czasem przyjeżdżał do nas, z reguły na święta. Pewnego razu przywiózł małego żółwia, który od razu był sensacją na
skalę wsi. Po inwazji Grecji Niemcy masowo przysyłali do swoich rodzin żółwie, można je było także kupić na targowiskach.
Co niedzielę chodziliśmy do kościoła w Borzęcinie Górnym.
Około 5 km przebywaliśmy wyboistą wiejską drogą gruntową lub
na przełaj przez pola, bo było nieco bliżej. W lecie chodziliśmy
boso i podobnie jak niektórzy mieszkańcy parafii zakładaliśmy
buty dopiero przed wejściem do kościoła. Przy rozwidleniu dróg
z Warysia do Borzęcina i Bielczy stoi do dziś krzyż przy którym
w odbywały się nabożeństwa majowe. Nasze codzienne modlitwy były niezmienne: o zakończenie wojny, o zdrowie i powrót
do naszego domu w Poznaniu.
Rodzice prowadzili korespondencję z rodziną, wiele listów
jednak nie dochodziło. Przeżywali brak wiadomości o najmłodszej siostrze Mamy Janinie, jej mężu, kapitanie Wojska Polskiego
i ich dwóch synach. Jak się później okazało wojna rozdzieliła tę
rodzinę: wujek Teodor Grzęda przeżył ją w oflagu Woldenberg
(Dobiegniew), później w innych obozach w Niemczech a Janinę
z dziećmi Rosjanie zesłali do północnego Kazachstanu (Kustanajski rajon) nad rzekę Ob. Stamtąd przewieziono ich później do
Uzbekistanu skąd z generałem W. Andersem przez Krasnowodsk
i Pahlavi dostali się do Teheranu. Tam zmarł na tyfus plamisty
starszy, 15-letni syn Andrzej, junak. Przeżył młodszy Aleksander.
Okaleczona rodzina spotkała się po wojnie w Londynie. Do kraju
nie wrócili. O tym zadecydowała ciocia Janina oświadczając, że
nie przeżyłaby widoku rosyjskiego munduru w Polsce. (cdn)
Henryk Walendowski

Nasza rodzina przed chatą Franciszka i Wiktorii
Curyłów, gdzie zamieszkaliśmy.
Na podwórzu stała mała stodoła z drewutnią oraz „sławojka”
czyli „wychodek”, niestety bez drzwi. Właśnie drzwi były pierwszą inwestycją Ojca na nowym miejscu. Przy drewutni była buda
dla suczki „Neli”, którą odziedziczyliśmy po poprzednich mieszkańcach. Przed domem była studnia kopana z kołowrotkiem i
niewielki ogródek z piaszczystą glebą.
Chatkę tę wspominamy bardzo dobrze, z sentymentem. Mieliśmy miłych, życzliwych sąsiadów państwa Wesołowskich z
dziećmi Julkiem, Janką i Zosią. Relacje z innymi mieszkańcami wsi były także dobre, oparte na wzajemnym szacunku. Znalazła się jednak i „czarna owca” współpracująca z okupantem..
Gorszy od Kijaka był jednak Górnoślązak o nazwisku Nowak,
fanatyczny hitlerowiec. Podobno nie szedł spać, gdy nie zabił lub
zamęczył tego dnia upatrzonego przez siebie Polaka. Partyzanci
wydali wyrok i zastrzelili go w noc sylwestrową 1942/43 roku.
Tato zabrał z Poznania diament do cięcia szkła. To niewielkie
narzędzie bardzo się przydało. Nie wiem w jaki sposób rodzina
z Górnego Śląska załatwiła Ojcu skrzynię szkła okiennego. W
każdym razie dzięki sporadycznym zleceniom ze wsi i dodatkowej pracy Ojca jako szklarza mieliśmy czasem masło, nieco słoniny lub inną reglamentowaną żywność.

Kilkunastoletni brat Jerzy zmuszony przez Niemców
do żywicowania drzew.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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otoczeni opieką
świętej rodziny

„Święta, święta i po świętach” –
mawiają niektórzy. Rzeczywiście już
za nami czas Świąt Bożego Narodzenia. Jednak pozostały w naszych domach i świątyniach bożonarodzeniowe dekoracje – choinki, a przy nich
także żłóbki ze Świętą Rodziną – małym Jezusem, Maryją i św. Józefem.
Za nami już też niedziela po Bożym
Narodzeniu dedykowana właśnie
Świętej Rodzinie.
W cieniu zaś niewidoczny antybohater tego czasu – koronawirus, wymuszający na nas bardzo przytłumione świętowanie
tego pięknego okresu. Znalazł się nawet ktoś sugerujący, aby
może i figury Świętej Rodziny ubrać w maseczki tak w duchu
solidarności z wiernymi w kościele. Jakoś mnie to nie przekonało, więc maseczki królują poza żłóbkiem na Mariackiej. Tak przy
okazji chciałbym zresztą wyrazić moją wdzięczność parafianom
odwiedzającym naszą świątynię za ich zdyscyplinowanie w temacie stosowania obostrzeń sanitarnych.
Zaś w żłóbku na Mariackiej pojawiła się cicha tęsknota za niespełnionym spotkaniem. Królujący w nim sporych rozmiarów
obraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i umieszczone obok słowa „My ciągle na Ciebie czekamy” przypominają
nam, że właśnie epidemia sprawiła wstrzymanie nawiedzenia kopii ikony jasnogórskiej w parafiach naszej Archidiecezji. Jednak

„co się odwlecze, to nie uciecze” – powiedzieliby nasi przodkowie i my też to powtarzamy ufając, że już niedługo to wyjątkowe
spotkanie stanie się możliwym i to dla całej parafii, a nie tylko dla
nielicznej delegacji.
Póki co jednak warto zatrzymać się przy temacie Świętej Rodziny. Kościół dając temu tematowi takie zaszczytne miejsce
podkreśla, że każda rodzina może swoją codzienność zawierzać
opiece tej wyjątkowej RODZINY. W dobie wszechobecnego Internetu nie jest żadnym problemem znalezienie sobie odpowiednich modlitw do całej Świętej Rodziny jak do poszczególnych jej
członków. Niedawno jeden z tygodników katolickich zafundował
swoim czytelnikom Litanię do Dzieciątka Jezus. Takich pięknych
modlitw możemy znaleźć całe mnóstwo. Zachęcam do „uzbrojenia się” w taki duchowy oręż przydatny w tym kłopotliwym czasie. Idzie bowiem o sprawę wielkiej wartości – o nasze rodziny,
aby były pełne wzajemnej miłości i zgody, aby były oparciem dla
swoich członków w trudnych chwilach, aby były oazami pokoju.
Ufam, że tego pragnie każdy Czytelnik MY a i nasi Parafianie, i
że wierzymy w takie funkcjonowanie także własnej rodziny. Pozdrawiam serdecznie . Ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka

Tegoroczna malownicza dekoracja świąteczno-noworoczna,umieszczona przez radę osiedla tradycyjnie na Rynku Wschodnim,
budzi żywe zainteresowanie zwłaszcza u dzieci.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Rody z Głównej: Lisieccy

Pradziadek Szczepan
i prababcia Agnieszka

Do rodów od dawna zakorzenionych w historii Głównej
należą Lisieccy, których rodzinne gniazdo jeden z przodków
zbudował w centralnym punkcie niegdysiejszej wsi. Kilka lat
temu mieliśmy szczęście i przyjemność nawiązać kontakt z
trojgiem rodzeństwa, przechowującym liczne rodzinne pamiątki i bardzo zainteresowanym swoją genealogią. Państwo
Krystyna Sroka, Barbara Tomkowiak i Edmund Lisiecki są
dziećmi Stefana i Jadwigi Lisieckich, mieszkających po wojnie
aż do śmierci w domu przy ul. Głównej 41. To było też miejsce,
w którym wspomnianemu rodzeństwu upłynęły lata dzieciństwa i młodości.
Pamięć obecnie żyjącego pokolenia rodu Lisieckich sięga jeszcze dobrze pradziadka Szczepana Lisieckiego i prababci Agnieszki,z domu Płotek ,którzy jeszcze pod pruskim zaborem mieszkali
z rodziną na Głównej i posiadali duże gospodarstwo rolne. Pradziadkowie ci są trwale zapisani nie tylko w dziejach rodu, ale i
Poznania, bo figurują w archiwach ...fabryki Cegielskiego.

Początkowy fragment umowy kupna-sprzedaży 2,9 ha ziemi
z 1899 roku między małżonkami Szczepanem Lisieckim i
Agnieszką Lisiecką z domu Płotek, a Stefanem Cegielskim.
Otóż Szczepan i Agnieszka Lisieccy w roku 1899 sprzedali za
18,5 tys. marek prawie 2,9 ha ziemi przy ul. Krańcowej Stefanowi
Cegielskiemu, który był synem sławnego Hipolita i kontynuował
chlubnie dzieło swojego ojca. Na tym wspomnianym powstała po kilkunastu latach – w 1913 r. - nowa, imponująca fabryka
maszyn rolniczych, zbudowana przez polskich udziałowców. Jest
o tym mowa w książce pt. „Zawady i Główna”, wydanej w 2002
roku jako kolejny tom serii „Kronika miasta Poznania”. Autor
artykułu pt. „Cegielski na Głównej” Bolesław Januszkiewicz zamieścił kopię umowy kupna - sprzedaży gruntu, spisanej ręcznie
w językach polskim i niemieckim Można przypuszczać, że za
pieniądze ze sprzedaży ziemi Lisieccy zbudowali w 1902 roku
przy ul. Głównej 41 nowy, duży dom. Byli to wówczas zamożni
gospodarze, którzy posiadali znaczne grunty rolne nie tylko
na obecnym Osiedlu Warszawskim, ale i w Koziegłowach.
Budynek mieszkalny, chociaż parterowy, posiada elewację
nawiązującą wyglądem do miejskiej, a nie wiejskiej zabudowy i pełnił wówczas funkcje służące gospodarstwu rolnemu.
Dlatego dom posiada duże piwnice do przechowywania m.in.
ziemiopłodów i innych artykułów oraz towarów niezbędnych
przy prowadzeniu gospodarstwa.

Dom przy ul. Główna 41, zbudowany przez Szczepana
i Agnieszkę Lisieckich w 1902 roku.
Należy tu zaznaczyć, że na tej samej posesji, ale od strony ulicy Średniej, wówczas nadal istniał i jeszcze długo potem zawsze
był przez kogoś zamieszkały bardzo stary, parterowy, typowo
wiejski dom mieszkalny też będący własnością Lisieckich. Został
rozebrany dopiero po drugiej wojnie światowej, o czym świadczy zachowane pismo do władz o zgodę na rozbiórkę budynku.
W piśmie tym podano, że dom liczy 250 lat, a więc w rodzinie
Lisieckich istniał widać przekaz o takim wieku tego domu. Oznaczałoby to że powstał około 1700 roku. Nie wiadomo czy tak daleko w przeszłość sięga obecność rodu Lisieckich na Głównej,
ale zamożny gospodarz Szczepan Lisiecki nie był z pewnością
pierwszym z tego rodu który żył na Głównej.

Stary, 250-letni dom Lisieckich, stojący na posesji od ulicy
Średniej został wyburzony w 1946 roku.
Właścicielem gospodarstwa po Szczepanie Lisieckim został
jego syn Józef z żoną Barbarą. Mieli oni pięcioro dzieci, a cała
rodzina została uwieczniona na zdjęciu wykonanym prawdopodobnie w latach pierwszej wojny światowej. (cdn)
M arcin Dymczyk

Józef i Barbara Lisieccy z pięciorgiem dzieci, ok. 1916 r.
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szkoła Podstawowa 87 w Antoninku

efekty pracy zdalnej
uczniów klas I-III

I znowu praca zdalna w szkole stała się koniecznością z powodu
pandemii. Dzieci musiały zostać w domach
i pod opieką rodziców
kontynuować edukację
szkolną. Tym razem
rodzice w dużej mierze
zostali odciążeni przez
nauczycieli, gdyż zajęcia prowadzone były
on - line, na platformie
Classroom.
Choć
podejmowane przez nas działania
czasem różniły się od
naszych
codziennych
obowiązków – były niezbędne. By prowadzić
edukację on - line trzeba
było poświęcić czas, by
zdobyć wiedzę z wielu
zakresów.
Najważniejszymi
elementami nauczania
zdalnego w edukacji
Jesienna moda. Kasa 2c
wczesnoszkolnej są: elastyczność w organizowaniu środowiska, uczenie się w domu,
dobór zadań edukacyjnych oraz komunikacja z rodzicem i
uczniem.
Starałyśmy się, aby rodzice i dzieci w tym trudnym okresie
byli spokojni i mieli poczucie stabilności.

Smok. Klasa 1 b
Proponowałyśmy dzieciom wykonywanie różnorodnych zadań, które pozwalały im na samodzielność, kreatywność, a także
próby i błędy, np. angażujące zabawy konstruktorskie (edukacja
techniczna), eksperymenty i hodowle (edukacja przyrodnicza),
gromadzenie słownictwa po polsku i angielsku (edukacja polonistyczna i język angielski), mierzenie, ważenie, czytanie przepisów
w kuchni (edukacja matematyczna i polonistyczna), budowanie
z klocków o określonej liczbie (edukacja matematyczna), prace
w programie graficznym Paint (edukacja informatyczna), dzień
z zegarkiem w ręku, polowanie na figury (edukacja matematyczna), tworzenie gry – od planszy po pionki i instrukcję (edukacja polonistyczna, matematyczna, techniczna) i rozegranie jej z
domownikami (edukacja społeczna) itp. Uczniowie wykonywali
też prace plastyczno - techniczne na różnorodne konkursy, np.
na konkurs upamiętniający 102 rocznicę Powstania Wielkopolskiego: MALIPOWSTAŃCY na102, pod patronatem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
Dziękujemy Rodzicom za wspaniałą współpracę i zapraszamy na stronę szkoły, do obejrzenia efektów pracy naszych uczni
ów!
Wychowawcy klas I - III

Fotka Antosia.

Ozdoba ekologiczna. klasa. 1a
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Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste.
Najbardziej znane formy przemocy to przemoc fizyczna np.
popychanie, uderzanie, duszenie, kopania czy spoliczkowanie
itp., przemoc psychiczna np. wyzwiska, ośmieszanie, groźby, poniżanie itp. oraz takie zachowania jak zmuszanie do obcowania
płciowego, czy innych czynności seksualnych lub niszczenie, zabór czy uszkodzenie mienia.
Ofiarą stosowania przemocy w rodzinie może się stać każdy z
nas. Natomiast osobami, co do których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie często okazują się osoby najbliższe i
dlatego czasami ofiary wolą milczeć i nic nie zgłaszać, zapominając o swoim bezpieczeństwie.
Dlatego, jeśli jesteśmy świadkami przemocy, słyszymy krzyki
i odgłosy awantury u sąsiadów nie bójmy się reagować, nie bądźmy obojętni, ponieważ dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub
zgłaszając się do odpowiednich instytucji też możemy pomóc.
W sytuacji doznawania przemocy w rodzinie możemy się

biuletyn policyjny

Ul. Browarna. Na terenie parkingu leśnego nn sprawca dokonał kradzieży 2 wkładów lusterek bocznych od pojazdu marki
Jaguar. Straty 5000 zł.
Ul. Ostrowska. NN sprawca w nieustalonym miejscu oraz
czasie poprzez zerwanie plomb dokonał włamania do 2 kontenerów i dokonał kradzieży monitorów.
Ul. Romana Maya. Nn sprawca z niezamkniętego samochodu dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy A50 o wartości 1200 zł.
Ul. Sarnia. Nn sprawca dokonał kradzieży reflektorów
przednich oraz uszkodzenia elementów karoserii pojazdu marki
Volvo oraz w tym samym miejscu i czasie dokonał kradzieży reflektorów przednich i uszkodzenia karoserii od pojazdu Mazda.
Brak monitoringu.
Ul. Skibowa. Pracownik banku Santander ujawnił dostarczony przez klienta banknot o nominale 20 euro, który podczas
wstępnej weryfikacji nie posiadał prawidłowych zabezpieczeń
i cech banknotu prawdziwego. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Rataje. Nn sprawca dokonał kradzieży pokrywy silnika
od pojazdu marki VW Golf zaparkowanego na parkingu nie-

zgłosić celem uzyskania pomocy do następujących instytucji:
Punkt Interwencji Kryzysowej w Poznaniu ul. Niedziałkowskiego 30 tel. 618354866, właściwego miejscowo Miejskiego
Ośrodka Pomocy w Rodzinie, policji, w tym dzielnicowego lub
pracownika socjalnego. Również można zadzwonić pod numer
Ogólnopolskiego Telefonu Niebieskiej Lini: 800-120-002 i tam
uzyskać odpowiednią pomoc. Zarówno policja, pracownicy jednostek pomocy społecznej, pracownicy oświaty, służby zdrowia
czy miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
poprzez wypełnienia formularza „Niebieska Karta -A” wszczynają procedurę „Niebieskie Karty” w rodzinie gdzie dochodzi
do przemocy. Powyższy formularz służy dokumentowaniu występującym w rodzinie przypadkom przemocy oraz realizacji i
wdrożeniu działań pomocowych na rzecz bezpieczeństwa rodziny, w której przemoc występuje. Należy pamiętać, iż wypełnienie
powyższego formularza nie wymaga zgody osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i też
nie jest jednoznaczne z złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.
Przed doznawaniem przemocy możemy chronić siebie i swoich bliskich, a więc nie bójmy się o tym mówić, prosić o pomoc i
alarmować odpowiednie instytucje.
Policja

strzeżonym, wartość strat 3000zł. Brak monitoringu.
Ul. Warszawska. Nn sprawca w sklepie Lidl dokonał
przywłaszczenia pozostawionego przy kasie portfela wraz z dokumentami oraz gotówką w kwocie 50 zł.
Ul. Warszawska. Mężczyzna lat 40, notowany, dokonał
kradzieży w sklepie Rossmann 9 szt perfum. Straty 1750 zł. Zatrzymany na gorącym uczynku przez f-szy RPI KP Wilda. Towar
nieuszkodzony wrócił do sklepu.
Ul. Rozwadowska. NN sprawca w niewyjaśnionych okolicznościach dokonał uszkodzenia powłoki lakierniczej pojazdu
marki Ford SMAX zaparkowanego na parkingu osiedlowym nie
objętym monitoringiem miejskim. Ponadto w tym samym czasie
i miejscu dokonał kradzieży przyczepki samochodowej typu laweta. Straty 5500
Ul. Katowicka. Kobieta zawiadomiła, że jej partner poprzez
ściskanie i wykręcanie rąk dokonał naruszenia jej nietykalności cielesnej. Wobec sprawcy zastosowano bezwzględny nakaz
opuszczenia mieszkania.
Ul. Kórnicka. NN sprawca wykorzystując nieuwagę zgłaszającego dokonał kradzieży w celu przywłaszczenia roweru marki
SCOOT SUB CROSS kolor grafitowy, straty 2700 zł.
Ul. Ostrów Tumski. Mężczyzna zgłosił, że nn sprawca poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej nn przedmiotem dokonał uszkodzenia pojazdu marki BMW.
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Teren 7 ha za tym budynkiem Wyborowej przy ul. Komandoria 5 przejęło miasto Poznań.

OŚRODEK
ZEGARMISTRZ RESTAURACJA
i Jan Gugnacki
SZKOLENIA KIEROWCÓW Ul.Wojciech
Goplańska 9 Os. Warszawskie

organizuje kursy na prawo jazdy kat. B
dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę
i bezstresowe przygotowanie.

tel. 61 870 84 17 w.gugnacki@o2.pl

kom. 662 24 25 25, 602 27 28 60

Czynne: pn.-pt. 9-18 sob. 10 -14

Tel. 602 685 977

restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

ul. Warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

taka reklama
kosztuje 29 zł

Tel. 61 653 26 49

509 207 061

www.kamieniarz.org.pl
500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!
Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty
Zakupy na raty
Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490
www.nagrobki-granitex.pl

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

ZAPRASZAMY
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Rentgen zębów
Protetyka (raty)
Leczenie ozonem
Leczenie laserem

Po dnie Jeziora Maltańskiego można teraz chodzić i czasem jeździć.

Tylko raz na cztery lata możemy oglądać w tym miejscu nurt Cybiny.

