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czytać za darmo!
wstrzymana budowa „akademika” w lesie nad maltą s. 3
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psucie  naszej soli wStrzymana patobudowa

Mandatami ukarano m in. właścicieli 
tych pojazdów na ul. Bolesławy w Antoninku

 To prawdziwie  dobra sensacja, budująca wiarę w mądrość, 
uczciwość, nieprzekupność i odwagę naszych urzędników. Po-
wiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski 
wstrzymał budowę realizowaną na działce przy ul. Krańcowej 
89 w klinie zieleni nad Maltą.  

Kilka miesięcy temu mieszkańcy Osiedla Warszawskiego złożyli 
do wojewody skargę na wydaną przez prezydenta miasta decyzję 
o pozwoleniu  spółce Enklawa Malta na budowę w tym miejscu  5 
– piętrowego deweloperskiego budynku mieszkalnego nazywanego 
dla kamuflażu akademikiem. Według skarżących   inwestycja jest 
niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go i rażąco narusza kilka innych przepisów. 

Wojewoda odrzucił skargę twierdząc, że mieszkańcy nie są stro-
ną w sprawie.  Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł 
Łukaszewski dostrzegł jednak i nie puścił płazem faktu, że pozwo-
lenie na budowę obejmowało przebudowę i rozbudowę istniejące-
go obiektu, tymczasem dawna szkoła została zrównana z ziemią, 
a na jej miejscu powstaje całkiem inna budowla. To zupełnie nowa 
inwestycja, na którą deweloper nie ma pozwolenia.

Inwestor może  złożyć zażalenie do wojewódzkiego inspektora 
nadzoru budowlanego i zapewne z tej możliwości skorzysta oraz  
będzie szukał sposobów na uzyskanie korzystniejszej dla siebie 
decyzji wspomnianego urzędnika. Jeśli ten podtrzyma decyzję, to 
ostatnią szansą dla dewelopera będzie kosztowny wniosek o lega-
lizację inwestycji. Musi ona być jednak zgodna z MPZP, a według 
Pawła Łukaszewskiego na tym terenie nie mogą powstawać nowe 
budynki.Jeśli ma być praworządnie, to inwestor powinien jeszcze 
doprowadzić  teren do stanu przed rozpoczęciem budowy, a to 
oznaczałoby kosztowną rozbiórkę już wykonanych potężnych kon-
strukcji fundamentowych. Taka nauczka bylaby brdzo wskazana 
jako przykład dla innych deweloperów nagminnie naruszających 
warunki określone w pozwoleniu na budowę. Marcin dymczyk 

Zapewne wielu zainteresowanych z wielkim oburzeniem-
przekonało się na własnej skórze jak ja, że w Polsce nie można 
kupić czystej soli kuchennej, bo minerał ten  jest dostępny w 
handlu jako jodowany, co ma być rzekomo przejawem troski 
o zdrowie społeczeństwa, którego jednak nie pytano, czy chce 
zjadać sól z chemicznymi dodatkami. 

Bez naszej zgody skazuje  się nas na spożywanie z solą ku-
chenną   nie tylko  jodanu potasu. Również bez naszej nie tylko 
zgody, ale i wiedzy   dodaje się do do soli kuchennej inne che-
miczne związki. . 

Kupując sól warzoną  produkcji firmy CIECH Soda Polska 
S.A. z Inowrocławia bezwiednie kupujemy  z tą solą   również  
substancję przeciwzbrylającą E536, stanowiącą  aż 3 proc ogólnej 
wagi, a więc 30 gramów w opakowaniu  1 kg. To jakieś chemiczne 
paskudztwo w praktyce  zresztą nie zapobiega zbrylaniu soli, któ-
rą często trzeba rozbijać siłą używając twardego narzędzia.

Po wielu bezskutecznych próbach nabycia czystej soli kuchen-
nej, uradowany  znalazłem na sklepowej półce kilogramowe opa-
kowanie z dużym i kretyńskim  napisem O' Sole po jednej stronie 
i z mniejszym napisem  jeszcze bardziej kretyńskim o'Sole sobie 
po astronie drugiej. Na owym opakowaniu czytam też napisane 
bardzo czytelnie informacje treści następującej: „Sól kamienna 
do przetworów niejodowana doskonała  do ogórków. Sól ka-
mienna doskonale nadaje się do przygotowania przetworów 
na zimę, ogórków, kapusty kiszonej i innych domowych mary-
nat. Sól kamienna wydobywana jest w kopalniach soli. Uzna-
wana jest za najstarszy na świecie środek konserwujący. Sól 
kamienna o'Sole pozwala cieszyć się smakiem doskonałych 
przetworów w Twojej kuchni przez cały rok. 

Czytając  te rewelacje byłem zachwycony,  że oto wreszcie 
znalazłem prawdziwą sól, ale natychmiast  zostałem uderzony 
obuchem w głowęnastępną informacjącałkiem sprzeczną z po-
przednimi: Sól kamienna do przetworów niejodowana. Skład-
niki: Sól Na Cl 97 proc. substancja przeciwzbrylająca – E 536. 
Producentem tego wyrobu nazywanego solą kamienną jest firma 
CENOS sp. zo.o. z Wrześni. Jakim sposobem  i kto dopuścił do 
obrotu taki  produkt? Gdzie są służby mające dbać o nasze zdro-
wie? Gdzie instytucje mające pilnować dobra  konsumentów?         

Wielu właścicieli samochodów w Antoninku otrzymało 
mandaty 100 zł lub większe za parkowanie pojazdów częścio-
wo na chodniku (fot z prawewj). Niektórzy ukarani zapłacili, a 
inni wnieśli sprzeciwy i oczekują generalnego rozstrzygnięcia 
problemu. 

Rzecz w tym, że gdyby samochody parkowano w całości na 
jezdni, to byłoby to uniemożliwieniem przejazdu osiedlowymi 
ulicami np. śmieciarek i wszelkich innych pojazdów większych 
od aut osobowych. Wiele ulic jest tak wąskich, że tylko zajmowa-
nie części chodników stanowi jakieś rozwiązanie komunikacyj-
nego dylematu właścicieli samochodów.  

Przez  wiele lat istniało w praktyce nieoficjalne  tolerowanie  
przez stróżów prawa częściowego zajmowania chodników jako 
konieczność, jeśli ma nie dojśc do komunikacyjnego paraliżu-
osiedlowego ruchu. Tak było przez lata , bo niedawno  miejscy 
strażnicy stali się nagle  rygorystyczni.  i bezwzględni. Hurtem 
wystawili mnóstwo mandatów i nie przyjmują żadnych logicz-
nych wyjaśnień. To bardzo wygodne postępowanie, ale dla 

jak więc mają parkować?
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rodzinne Skorpiony

nasza lokalna telewizja  cybina tV
Proponuje w sierpniu:
Zapraszamy do oglądania cyklu audycji ,,Rady dla Rady". Te-

matyka obejmuje sprawy bliskie lokalnym społecznościom. 
Gościem programu Rady dla Rady jest Paweł Skrzypalik 

(niżej z  lewej) - twórca Cyfrowego Lapidarium Poznania (e-
lapidarium.pl). Opowieada o zaniedbanych cmentarzach, roli 
jednostek miejskich w renowacji  zabytkowych nekropolii oraz 
o postępowaniu ze szczątkami ludzkimi, które są znajdowane na 
placach budów. Ostatnio pan Paweł Skrzypalik  z innymi wolon-
tariuszami zaangażował się w renowację cmentarza  przy ul. Le-
śnej na Zielińcu.. Zachęcamy do komentowania 

Zapraszamy także do oglądania ,,Wieści z Fyrtla"- audycji 
informacyjnej dotyczącej prac Rad Osiedli Nowego Miasta oraz 
propozycji i  relacji z wydarzeń w naszym mieście. Dodatkowo 
zapraszamy do wysłuchania komunikatów jednostek miejskich ( 
MPK, ZTM,ZDM) oraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych.

Rozpoczęliśmy też cykl audycji kulinarnych ,,Zdrowie od 
Kuchni" to program Haliny Kaczyńskiej w cyklu Dietetyka.  Au-
torka nie tylko zdradzi nam tajniki zdrowego odżywiania ale 

też pokaże kilka ciekawych i prostych kulinarnych inspira-
cji, dzięki którym każdy z nas w łatwy i przyjemny sposób bę-
dzie mógł zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych! Będzie 
smacznie, zdrowo i kolorowo, a to wszystko w przepięknych oko-
licznościach natury w Dolinie Cybiny!

Dla ,,spóźnialskich" proponujemy  bloki programowe umiesz-
czone wcześniej na kanale. Porady prawne - Randka z Temidą, 
Wycisk z Promykiem czy Tajemnice Doliny Cybiny. Wymienio-
ne audycję stanowią tylko cześć propozycji programowych , a na 
więcej ZAPRASZAMY !

Redakcja jest otwarta na propycje od Was Drodzy co do tema-
tyki audycji lub poruszania drażliwych tematów. Piszcie na gmail 
redakcji lub dzwońcie ( cybinatv@gmail.com  lub 608471148) 

Zapraszamy także do ,,lajkowania"  facebooka i tradycyjnie ....
ŁAPKA W GÓRĘ I SUBSKRYBUJCIE !

 Z redakcyjnym   Pozdrowieniem Krzysztof Bartosiak 
Redaktor Naczelny 

Kolejnym gośc.iem audycji sierpniowej jest Radny Miejski 
Klubu Koalicji Obywatelskiej pan  Marek Sternalski. (niżej z pra-
wej) Jednym z poruszanych tematów jest praca w Radzie Miasta 
oraz .jej przełożenie na funkcjonowanie Rad Osiedli.

Coraz mocniej zacieśnia się współpraca pomiędzy lokalną 
telewizją Cybina TV, a żużlowym klubem PSŻ Poznań. Na 
czym w zasadzie polega fenomen tego sportu, kto może być 
jego adresatem? To pytania, które nasuwają się komuś, kto 
chciałby dopiero zacząć fascynującą przygodę z tym sportem

Od jakiegoś czasu na poznańskim Golęcinie pojawiają się 
przedstawiciele telewizji Cybina TV. Ich obecność na zawodach 
żużlowych ma na celu nie tylko rzetelne poinformowanie od-
biorców o wynikach sportowców, lecz - co równie istotne - popu-
laryzowanie tego sportu wśród widzów kanału. Wśród wielu py-
tań dotyczących tej dyscypliny pojawiają się także te o magię czy 
aspekt rodzinny na trybunach. Redakcja sportowa, wychodząc 

temu naprzeciw, do jednego z ostatnich wydań "Wieści z fyrtla" 
zaprosiła prezesa PSŻ Poznań Arkadiusza Ładzińskiego. Podczas 
rozmowy działacz położył nacisk na dwie jego zdaniem kluczo-
we kwestie: dynamizm dyscypliny oraz jej rodzinny charakter 
panujący na poznańskim stadionie. Prezes Ładziński przyznał, iż 
żużel jest dyscypliną, w której nie można narzekać na nudę, gdyż 
w ciągu minuty zmagania na torze dochodzi do niezliczonych 
zwrotów akcji, a emocje udzielają się zarówno sportowcom jak i 
obserwatorom widowiska. 

Jeśli mowa natomiast o rodzinnym wymiarze podkreślone 
zostały konkretne działania klubu, takie jak choćby darmowy 
wstęp dla dzieci do lat 7 czy też dbałość o kulturę dopingu pod-
czas zawodó. Rozmowa z pewnością dowiodła, że żużel zwłasz-
cza w poznańskim wydaniu jest nie tylko fascynujący na torze, 
lecz także poza nim,  co z pewnością pokaże także niejednokrot-
nie  Cybina TV.
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rajd charytatywny do mrągowa
Zakończył się Charytatywny rajd rowerowy do Mrągowa. 

Podziękowania należą się firmie Volkswagen Poznań za uży-
czenie samochodu VW modelu T6, który stał się  środkiem 
transportu dla Bartka judzina, rekonwalescenta po udanym 
przeszczepie szpiku kostnego. Stał się także  ,,bazą" logistycz-
no- sprzętową. Podziękowania  także dla firmy  Kozłowski 
Wędliny, sklepowi Natka oraz sklepowi Żabka w Antoninku.  

Wędliny, warzywa oraz życiodajna woda pozwoliły zachować 
uczestnikom formę przez cały czas trwania rajdu. Bardzo przy-
dały się sztućce, talerzyki oraz kubeczki jednorazowe, otrzymane 
od firmy Carrefur Swarzędz. Dziękujemy wszystkim Państwu 
za wpłaty oraz środki finansowe uzbierane w puszkach kwestar-
skich. Z tych pieniędzy opłaciliśmy noclegi oraz pobyt na cam-
pingach i polach namiotowych.

Śmiałkowie przebyli w 5 dni  odległość ok. 500 km. Odwie-
dzili takie miejscowości jak Bożejowiczki, Grudziądz , Iławę , 
Ostródę i Mrągowo. 

Nasz podopieczny Bartosz Judzin zwiedził oprócz wspomnia-
nych wcześniej miejscowości dodatkowo; Grunwald, Wilczy Sza-
niec, św. Lipkę oraz Giżycko. Nie brakowało ludzi życzliwych na 
trasie. Pani Grażyna Malinowska,   sołtys Wymiar Wielkich po-
częstowała nas  kawą, ciasteczkami oraz kanapkami. Dziękujemy 
i pozdrawiamy!

Szczególne słowa wdzięczności należą się  panu Jakubowi Do-
raczyńskiemu, radnemu  Miejskiemu  z  Mrągowa, który zaopie-
kował się ,,cyklistami" od chwili przyjazdu. Zabawa  na Pikniku 
Cauntry oraz koncert w amfiteatrze na długo pozostaną w pa-
mięci uczestników. Pan Radny przyczynił się także  do wyboru 
miejsca pobytu w Mrągowie. Urokliwa kraina ,,Miodowego Ko-
ciołka" w Marcinkowie (tylko 3 km od Amfiteatru), przy jeziorze 
z własnym pomostem oraz poranne ,,przejażdżki"  łodzią   spra-
wiały ogromną frajdę .

Państwo Jan oraz Olga Jaszczuk, gospodarze tego miejsca, 
przepełnieni troską i niezwykłą gościnnością, nie  skąpili wszyst-
kim ciepła rodzinnego. Miody naturalne, chleby własnego wy-
pieku oraz skrzydełka drobiowe w miodzie, stały się  prawdzi-
wym rarytasem  tej wyprawy.

Podziękowania także dla pana Rafała Chrósta, który jeszcze 
przed naszym wyjazdem starał się  synchronizować nasz pobyt w 
tym wspaniałym mieście, jakim jest Mrągowo.

Serdeczny uśmiech, jaki gościł na obliczu Bartka  był naszą 
nagrodą.Szczęśliwi i dumni ze spełnienia swej misji wracaliśmy 
do Poznania.Można nadal wspierać kolejne akcje ,,zasilając" 
skarbonki ustawione na osiedlu. Zebrane środki zostaną przeka-
zane dwom kolejnym chłopcom  ( Norbertom) na kontynuację 
leczenia.                                                            Krzysztof Bartosiak 
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Dziennik czasu zarazy
trochę optymizmu

Bardzo marzyliśmy o czasie kiedy zachoro-
wania na COVID-19 będą liczone w zaledwie 
kilku/-nastu przypadkach. I tak się działo w 
czerwcu, a raporty dotyczące koronawirusa 
zeszły w mediach na plan dalszy. I ja przesta-
łam notować dzienne liczby związane z tą za-
razą, która nas tak dotknęła. Niektórych – tra-
gicznie... Nikt ,,z rządu” oficjalnie nie odwołał 
pandemii, choć minister zdrowia powiedział 
na początku czerwca , że odpuszcza ona we wszystkich obszarach. 
Zarazę ,,odwołali” natomiast zdecydowanie biskupi zgromadzeni 
na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Zdecydowali oni, że od 20 czerwca 2021 r. 
żadna dyspensa od osobistego uczestnictwa w ,,prawdziwych” nie-
dzielnych mszach św. już nie obowiązuje. Oznacza to, że wierni 
mają obowiązek osobistego uczestnictwa we mszy św. niedzielnej. 
Nieobecność bez ważnej usprawiedliwionej przyczyny oznacza po-
pełnienie grzechu.

W kolejnych tygodniach czerwca luzowano też obostrzenia, po-
zwalając na np. jedzenie i picie w kinach i teatrach (od 13.06), 
zwiększając limit obecnych np. na weselach czy w kościele. ,,Limi-
ty nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych” głoszą komunikaty. 
Nie wiadomo jednak jak to wszystko policzyć, czy kelner albo mi-
nistrant ma prawo sprawdzać dowód zaszczepienia. Dopiero 26 
czerwca wznowiono działalność klubów nocnych, dyskotek itp. 
miejsc rozrywki, każdorazowo dla 150 osób. 

W czerwcu rozpoczęła się akcja propagowania szczepienia (a 
i rejestrowania) uczniów w wieku 12 – 15 lat. A dorosłych szcze-
pią już wszyscy, którzy potrafią zrobić iniekcję, i wszędzie – w 
punktach mobilnych, ale i w np. aptekach (z odpowiednim wypo-
sażeniem). Nawiasem mówiąc, i tak wielu Polaków pozostaje bez 
zaszczepienia. Może ich zmobilizują... nagrody w loteriach, no, a 
przede wszystkim paszport covidowy.

Z pewnym rozbawieniem obserwuję zamieszanie z maseczkami 
(też w tym uczestniczę). Kiedy surowo obowiązywało ich noszenie 
wszędzie – zapominaliśmy, ignorowaliśmy: bo, co to daje, bo dusz-
no, bo niewygodnie. Panie miały dodatkowy argument: maseczka 
ściera szminkę z ust i część makijażu, a czasem (to fakt) powoduje 
wykwity skórne. A gdy w ramach znoszenia obostrzeń powiedzia-
no, że nie trzeba maseczek nosić w otwartej przestrzeni publicznej 
– NOSIMY! A niektórym się myli i zdejmują wchodząc do sklepu – 
a tu maseczka, zakrywająca nos i usta, nadal przecież obowiązuje. 
Tacy jesteśmy przekorni. 

Jako ciekawostkę dopisuję, że co miesiąc na całym świecie zuży-
wa się 130 mld maseczek, a każdej minuty 3 mln tych osłon ląduje 
na śmietnikach. Już wkrótce staną się one, źle utylizowane, ekoza-
grożeniem...

Podejrzewam jednak, obserwując ów luz na boiskach piłki noż-
nej (Mistrzostwa Europy: Polacy, nic się nie stało! Wracamy do 
domu) i siatkowej, wkrótce olimpiady w Tokio, a przede wszystkim, 
bezmaseczkowe opalanie się (no, bo jak inaczej), ścisk na depta-
kach i molach w miesiącach wakacyjnych, że zaraza powróci i to 
może jeszcze pod koniec wakacji. I może nawet z istną siłą tornada 
w postaci odpornego na szczepienia wirusa Delta o genezie hindu-
skiej z października 2020 r. Obym, wraz z fachowcami, była złym 
prorokiem.                                                                  Ewa Kłodzińska

W końcu lipca br. po raz trzeci wolontariusze spotkali się 
na opuszczonym i zupełnie zaniedbanym cmentarzu rzym-
skokatolickim przy ul. Leśnej w poznańskim Zielińcu. 

Przygotowując teren do pomiarów, które wykona geodeta-
mierniczy, wycięto krzaki i samosiejki uniemożliwiające dostęp do 
resztek starego ogrodzenia. Oryginalny, kuty płot ze zdobną bra-
mą został wywieziony z Poznania tuż po wojnie. Nie odnaleziono 
resztek po wtórnym, drewnianym ogrodzeniu, natomiast druciana 
siatkęa którą okolono cmentarz w latach 90. skorodowana, spląta-
na z roślinami, stanowi zagrożenie i należy ją całkowicie usunąć...  
W lesie wokół cmentarza oraz wzdłuż ul. Leśnej, prowadzącej 
do Zielińca, zalegają nieprzeliczone ilości śmieci. Są to nie tyl-
ko znicze, sztuczne kwiaty, stare, zbutwiałe drewniane krzyże, 

pozostawione przez odwiedzających cmentarz, ale i porzuco-
ne odpady komunalne (butelki i puszki po alkoholu, elemen-
ty ubioru). Wolontariusze uprzątnęli i udrożnili ścieżki i aleje 
cmentarne. Zebranie liści i gałęzi doprowadziło do ujawnienia 
kolejnych rzędów mogił ziemnych. W północno-wschodnim 
narożniku cmentarza, tuż przy ogrodzeniu, znajdują się gro-
by dzieci martwo urodzonych; i one zostały uporządkowane. 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania 
dostarczył wolontariuszom kilkadziesiąt worków na odpady.  
Kolejne spotkanie wolontariuszy zaplanowano na ostat-
nią sobotę sierpnia; pracy dla nikogo nie zabraknie!  
Tymczasem, za faktyczną, finansową pomoc, zapla-
nowaną w budżecie na rok 2022 oraz deklarację sta-
łej opieki w przyszłości, organizatorzy akcji dzięku-
ją Radzie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.  
                         Paweł Skrzypalik, Cyfrowe Lapidarium Poznania 

porządkują Cmentarz

Kolejna partia worków z materiałem usuniętym z terenu 
cmentarza przy ul. Leśnej w Zielińcu.

Godna podziwu i naśladowania jest konsekwencja 
wolontariuszy porządkujących nekropolię. 
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parafia pamiętała
Był rok 1963. Parafia pw. Chry-

stusa Odkupiciela  na os. War-
szawskim zapewne z ciekawością 
wwitała młodego, dopiero co wy-
święconego wikariusza ks. Zenona 
Grocholewskiego. 

Po trzech latach ks. Grocholew-
ski opuścił tę parafię, aby zdobywać 
wykształcenie, z czasem sprawować 
coraz ważniejsze funkcje – również 
przy papieżach, począwszy od Jana 
Pawła II.

 Były wikariusz z os. Warszawskiego pracował na niemal 
wszystkich kontynentach, napisał wiele dysertacji, podejmował 

I Rocznica śmierci kardynała działania naukowo-dydaktyczne, a i otrzymywał nagrody, tytu-
ły i wyróżnienia najwyższej rangi . Tu można jedynie napisać, 
że był postulatorem w procesach beatyfikacyjnych związanych 
z archidiecezją poznańską: Edmunda Bojanowskiego i s. Sancji 
Szymkowiak. 

Kardynał Zenon Grocholewski zmarł rok temu, 17 lipca, w 
wieku 81 lat,w Rzymie.  Kardynał Zenon Grocholewski wyświę-
cony został w naszej katedrze i do niej wrócił, został tutaj pocho-
wany 25 lipca 2020 r. Parafia Chrystusa Odkupiciela nie zapo-
mniała o swoim wikariuszu. 

W rocznicę jego śmierci w sali młodzieży otwarto wystawę 
poświęconą kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, pokazu-
jąc m.in. otrzymane przezeń odznaczenia, sutannę, togę, liczne 
fotografię, dokumentujące niezwykły jego życiorys. Parafianie 
ufundowali pamiątkową tablicę. Wykonał ją pięknie w granicie, 
oddając podobieństwo twarzy kardynała Grocholewskiego, arty-
sta rzeźbiarz pan Andrzej Biernacki, z Osiedla Warszawskiego. 
W gablocie przed kościołem można oglądać zdjęcia z uroczysto-
ści odsłonięcia tablicy. (E.K.)              Zdjęcia: jerzy Olszewski

Arcybiskup Stanisław Gądecki odsłonił tablicę pamiątkową 
poświęconą kardynałowi  Z .Grocholewskiemu autorstwa 
rzeźbiarza Andrzeja Biernackiego  z Os. Warszawskiego.

W pierwszą rocznicę smierci kardynała Z, Grocholewskiego 
otwarto starannie przygotowaną wystawę z licznymi 

pamiątkami i zdjęciami  z nim zwwiązanymi .
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Obawiam się, że jeszcze przez długi czas będę musiał uczyć 
online... 

trzeCia fala
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”.

Fortuna kołem się toczy – tak można opisać obecną sytu-
ację z wirusem COVId-19 w ujęciu ogólnoświatowym. 

Pisałem  Drodzy Czytelnicy, jak Tajlandia świetnie sobie po-
radziła z pierwszą i drugą falą wirusa. Przez całą drugą połowę 
2020 roku Kraina Uśmiechu stanowiła dla całego świata wzór 
rozsądnego i odpowiedzialnego radzenia sobie z koronawiru-
sem. Od czerwca do grudnia 2020 roku nie było tutaj przypad-
ków zakażeń lokalnych – jedyne przypadki zakażeń, jakie noto-
wano stanowili przyjezdni, którzy dlatego prosto z samolotu szli 
na kwarantannę.

Pod koniec grudnia nadeszła druga fala, przywleczona przez 
nielegalnych imigrantów z Birmy. Jednak i z drugą falą Tajowie 
sobie jakoś poradzili. 

Na początku kwietnia tego roku zaczęła się trzecia fala, któ-
ra trwa do dzisiaj. Zawiniona została tylko przez Tajów. Jeden z 
bogatych mieszkańców Bangkoku wydał przyjęcie w luksusowej 
restauracji na kilkaset osób. Niestety, pojawiło się na nim dwóch 
zakażonych gości. Liczba dziennych przypadków zaczęła rosnąć 
w tempie geometrycznym i rośnie aż do dzisiaj, kiedy odnotowa-
no ponad 11 tysięcy nowych przypadków.

Tajowie zaczęli wytykać rządowi przespanie czasu, kiedy trze-
ba było rezerwować szczepionki. I faktycznie – w drugiej połowie 
zeszłego roku, kiedy cały świat zmagał się z wirusem poszczegól-
ne państwa zaczęły intensywnie starać się o szczepionki Pfizera, 
Moderny i AstraZeneki. Tajowie upojeni swoim tymczasowym 
zwycięstwem w walce z wirusem tego nie zrobili. A kiedy cały 
świat zaczął się szczepić na potęgę Tajowie obudzili się z ręką w 
nocniku. 

Wszystkie szczepionki zostały już dawno zabukowane i taj-
ski rząd musiał się ratować zakupem chińskiego preparatu fir-
my Sinovac, który okazał się zupełnie nieskuteczny. Co prawda 
premier uspokajał, że przecież firma Siam Biochemicals ma już 
od dawna podpisaną umowę z firmą Astra-Zeneca na produkcję 
ich szczepionki, lecz okazało się, że wspomniana firma nie jest 
absolutnie do takiej produkcji przygotowana. 

Zaczęto więc na szybko uruchamiać linię produkcyjną, ale 
zanim rodzima szczepionka na brytyjsko-szwedzkiej licencji tra-
fiła do ludzi musiała przejść żmudną procedurę rejestracyjną w 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, USA, no i w samej Tajlandii. Kiedy 
wreszcie rozpoczęto szczepienia trzecia fala szalała już na dobre.

Akcja szczepień szła bardzo wolno.  Brakowało organizacji, 
no i przede wszystkim – dobrych szczepionek.  Dzienna liczba 
zakażeń nadal rosła. Na premiera i rząd spadła fala krytyki za 
spoczęcie na laurach pomiędzy pierwszą, a drugą falą wirusa i 
nie zabezpieczenie odpowiedniej liczby szczepionek. Mimo roz-
wijającej się trzeciej fali w Bangkoku doszło do fali antyrządo-
wych protestów brutalnie stłumionych przez policję. 

Nic to jednak rządowi nie pomogło. Tajowie są coraz bardziej 
wściekli, a najnowsze obostrzenia dodatkowo zaogniają sprawę. 

Od półtora miesiąca nauka w szkołach odbywa się w trybie 
online i niż nie wskazuje na to, by dzieci szybko wróciły do szko-

ły… Wprowadzono godzinę policyjną od 21:00 do 4:00. Ogra-
niczono działalność centrów handlowych, a uliczne restauracje 
otrzymały zakaz przyjmowania gości – mogą sprzedawać wy-
łącznie na wynos. To ostatnie obostrzenie jest dość dotkliwe dla 
mnie, bowiem zwykłem spędzam wieczory w lokalnej garkuchni 
Pana Topa. Niestety – kilka dni temu Pan Top oznajmił mi ze 
smutkiem, że nie może mnie przyjąć wewnątrz przybytku, po-
nieważ zapłaci wysoką karę.

Jeszcze raz potwierdziło się mądre powiedzenie Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo, 
zaś zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”. Mateusz Biskup
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Edward Kędzierski 1929 - 2007

aby dać świadectwo (3)
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. Pra-
gnieniem moim jest, aby dzieci moje, wnuki i prawnuki znały 
swój rodowód i warunki, w których nam żyć przyszło. Kiedyś 
przeczytają te słowa, zadumają się nad przemijaniem czasu, 
przemyślą troski i rozterki swoich rodziców. Może to będzie 
pomocne w znalezieniu rozwiązań ich problemów życiowych, 
które staną przed nimi.

 do rana przestaliśmy w ogromniastym, piętrowym bara-
ku, gdzie przez środek biegło torowisko kolejowe, a na bokach 
były miejsca na składowanie materiałów. Barak ten jak i inne, 
stanowiły  wcześniej magazyny Wojska Polskiego, wtedy już 
puste. Mieściły się w kwadracie ulic Bałtyckiej, Gdyńskiej, ko-
ryta rzeki Warty i skraju małego lasu. Całość była odrutowana 
podwójnym płotem z drutu kolczastego.

Zaczęły się „normalne” w niemieckim systemie porządki. A 
więc godzina policyjna od 18.00 do 7.00, zakaz podchodzenia do 
ogrodzenia. Po spisaniu personaliów, które zgłosił Tata w biurze, 
dostaliśmy skierowanie do baraku nr II. Było to bardzo duże po-
mieszczenie magazynowe, około 30m. X 30m., mające podłogę 
betonową, na której rozrzucono słomę grubości ca 10 cm. Rysu-
nek przedstawia zagospodarowanie przydzielonego „terenu”.

Były ogromne kłopoty z sanitariatem, z gotowaniem, z my-
ciem itp... Spaliśmy w ubraniach, w skarpetkach, pończochach 
i szalikach. W dzień, cały tok życia odbywał się na tej słomie w 
wymierzonym „metrażu” ok. 2,5 X 3m. 

Tej zimy spadł duży śnieg i były tęgie mrozy do15-20`C. Czę-
sto ze smutkiem patrzeliśmy ul.Szelągowską oświetloną latarnia-
mi i na panoramę miasta. Patrząc stamtąd ustaliliśmy, że nasz 
dom był ciut obok  wieży ratuszowej. Ot, tęsknotki i smuteczki..

Przed naszym przybyciem do obozu wywieziono ostatnich 
Żydów z Poznania i województwa. Mimo przykrych doświad-
czeń przyznać trzeba Niemcom sprawność organizacyjną, za-
pewnienie transportu, synchronizację terminów itp.

Pamiętam  dziwną  sytuację, kiedy  wartownicy „zgarnę-
li” grupę  ludzi, którzy  przynieśli  do swoich  krewnych pacz-
ki.  Wśród nich były Ciocie - Frania i Jadzia. Widzę  ich  oczy 
przerażone widokiem pomieszczeń bytowych tego tłoku, słomy, 
gwaru i chyba smrodu - do czego my się już przyzwyczailiśmy. 
Bidule już się widziały jako jedne z nas. Spały raptem jedną noc 
na siedząco na ławce. Następnego dnia zostali zwolnieni, z czego 
były bardzo szczęśliwe. My natomiast czekaliśmy na spełnienie 
naszego losu. Nasza kolejka na wywózkę w nieznane nastąpiła 
10 lutego 1940 r.

Zostaliśmy załadowani do wagonów osobowych z małymi 
przedziałami posiadającymi własne drzwi. Cała rodzina wraz z 
majdanami aż po sufit i tłok ogromny. Jechaliśmy dwie doby o 
czterech bochenkach chleba. 

Wodę na bulion z kostek Maggi z naszych zapasów braliśmy 
za zgodą strażników z parowozu. Był tam taki kran. Mróz powy-
żej 20 stopni. Zamarzły przewody grzewcze, a szron na szybach 
był na grubość palca. Ściany wagonu były oszronione od pary z 
ust tylu ludzi. 

W dniu 12 lutego stanęliśmy na bocznicy stacji kolejowej w 
Jędrzejowie, woj. kieleckie. Tu też zaczyna się nowy etap naszego 
życia. Tu pierwszy raz zobaczyłem gospodarza, który młócił zbo-
że cepem, bowiem stodoła stała tuż przy torach. Śniegu było na 
pół metra. Dziesiątki sań w jednokonnym zaprzęgu (podobne do 
góralskich „kumoterek”) czekały na nas aby przewieźć do punk-
tu rozdzielczego, który zorganizowany był w szkole przy Rynku. 
Myśmy jechali chyba trzema podwodami. 

W szkole zostaliśmy przydzieleni do domów tamtejszych 
mieszkańców, którzy musieli zgłosić swoje możliwości przyjęcia 
wysiedlonych. Naszym gospodarzem był taki bojaźliwy emery-
towany nauczyciel, mieszkający z żoną w małym drewnianym 
domku na peryferiach miasta przy torach kolejowych linii Kra-
ków - Kielce. Nazywał się Kupis. Dla nas przydzielono dwie izby z 
dwoma łóżkami i sienniki ze słomą oraz stół i parę krzeseł. Kuch-
nia była wspólna do gotowania i ogrzewania,bo do pieca kaflo-
wego nie było węgla. To było nędznie, ale był dach nad głową. Do 
lata otrzymywaliśmy obiady z RGO (Rada Główna Opiekuńcza) 
działająca pod protektoratem PCK. Tata codziennie chodził do 
miasta z dużą bańką 10 l. Po zupę oraz po chleb.

 Najczęściej był to krupnik, ale była też kartoflanka czy po-
midorowa. Czasem chodziłem ja z Anną. Wiosną Tata rozpo-
czął pracę jako stróż nocny w austriackiej firmie budowlanej 
(Schalinger), a znajomość języka niemieckiego ułatwiła mu od 
pracujących tam Niemców uzyskiwać chleb, ziemniaki, czasem 
margarynę itp. Raz przyniósł do domu skrzynkę gwoździ, które 
sprzedał na wsi za żywność.

Śniegi tam były na wysokość metra, a zaspy na dwa metry i 
więcej. Aby wyjść z domu, trzeba było wykopać  przejście - tu-
nele  nawet długości kilkunastu  metrów - do końca płotu, przy  
którym nawiew śniegu był duży. Brak opału zmusił nas do ak-
tywnego działania w zakresie jego zdobywania. 

Doszliśmy w tym do wprawy. Wykorzystując stojące pod wie-
czór pod zamkniętym semaforem pociągi z węglem, wskakiwa-
liśmy na stopień i bufory i zrzucaliśmy co większe bryły węgla, 
tzw. kęsy na pobocze torowiska. Wybieraliśmy środek pociągu, 
jako że na łuku toru byliśmy niewidoczni dla strzegących trans-
portu  strażników, usadowionych na końcu i początku pociągu 
(tzw. Czarnych, bo takie mieli mundury) lub  bahnschutzów, któ-
rzy strzelali do ludzi. 

Szczęśliwie uniknęliśmy tragedii. Doszliśmy do takiej per-
fekcji w „pracy”, że wciąż w pokoju mieliśmy  zmagazynowane 
około 3 - 4 ton węgla. W domu było ciepło a część urobku była   
sprzedawana na wsi za żywność. Baliśmy się Niemców,  wyobraź-
nia poddawała czarne myśli,  lecz życie wymagało działań umoż-
liwiających przetrwanie. 

Rodzice ze swoją znajomością języka niemieckiego  trochę 
na wyrost - optymistyczniej widzieli  rozwiązanie ewentualnych 
kłopotów -po prostu  mogli się porozumiewać. Wierzyli też, że 
Niemcy to też ludzie.  Owszem, byli - ale niewielu. Na przykład 
jak ten, co pomagał  Ojcu przenosić skradzione zboże (nazwali-
śmy go schmeckt schon)  lub ten, co dał nam sera kiedy  ucieka-
liśmy z okopów w Michałowie.

Latem  od 1940r. Józiu „pracował” u gospodarza p.Chatysa, 
tuż za torami kolejowymi. Pasał krowy i gęsi. Miał zapewniony 
wikt. W żniwa też tam pracowałem odbierając zboże  „za kosą” i 
przy zwózce do stodoły. (CDN)                       Edward Kędzierski
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Nowe tr

ostatni maryjny dogmat

znikną kolejne stare budynki

Ostatni maryjny dogmat to oczywi-
ście prawda o wniebowzięciu Maryi z 
duszą i ciałem. To jedno z najstarszych 
świąt celebrowanych w Kościele już w V 
wieku papież Pius XII 1 listopada 1950 
roku podniósł do rangi dogmatu katolic-
kiej wiary. "...powagą Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra  
i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i 
określamy jako dogmat objawiony przez 
Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po 
zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do 
chwały niebieskiej" – napisał w Konstytucji Apostolskiej ogłasza-
jącej ten fakt. 

Dla katolików oraz chrześcijan Kościołów wschodnich nie było 
w tym żadnego zaskoczenia, bo w roku liturgicznym jest to chyba 
najbardziej uroczyście obchodzone maryjne święto. Kiedyś usły-
szałem od polskiego księdza posługującego wakacyjnie w niemiec-
kiej parafii, jak to tam wyglądało. Miejscowość w 2/3 zamieszki-
wali protestanci. To tak motywowało katolików, że 15 sierpnia w 
celebrację uroczystości wniebowzięcia Maryi angażowała się więk-
szość parafian. To pokazywało ich miłość do Matki Bożej i żywot-
ność wiary, w której Maryja ma swoje wyjątkowe miejsce.

Do dogmatycznej wymowy wniebowzięcia Maryi tradycja 
przez wieki dodała jeszcze ludową otoczkę nazywając ten dzień 
Świętem Matki Bożej Zielnej. Skąd taka nazwa? Jeden z tekstów 
apokryficznych opisujących wniebowzięcie Maryi zaznacza, że nie 

wszyscy Apostołowie zdążyli przybyć do Jerozolimy, kiedy Maryja 
kończyła swój ziemski żywot. Zabrakło oczywiście św. Tomasza – 
tego samego, którego nie było w gronie Apostołów, kiedy ukazał im 
się zmartwychwstały Jezus. Także tym razem apostolski niedowia-
rek chciał się upewnić, że rzeczywiście Maryja umarła. Kiedy więc  
na jego życzenie otwarto grób Maryi, zamiast Jej ciała znalezio-
no tylko świeże, pachnące kwiaty. Stąd właśnie tradycja nazywa 
dzień wniebowzięcia Maryi świętem Matki Bożej Zielnej. Z tym 
zaś wiąże się zwyczaj święcenia tego dnia bukietów złożonych ze 
świeżych ziół, pędów zbóż i kwiatów.

Kościół katolicki głosi, że Maryja po zakończeniu swego ziem-
skiego życia została z duszą i ciałem wzięta do chwały nieba. 
Pomija więc zupełnie temat Jej śmierci wyznając, że ciało Matki 
Bożej nie uległo śmiertelnemu rozkładowi. Chrześcijanie wschodni 
podkreślają zaś fakt "zaśnięcia Maryi" i wzięcia Jej duszy i ciała 
do nieba. Stąd też tytuły świątyń "uspieńskij sabor" odnoszą się 
właśnie do tej prawdy naszej wiary.

 Wierni wyznają w ten sposób wiarę w to, że Maryja, która jako 
Matka Jezusa do końca gorliwie wypełniała swoje posłannictwo 
podjęte w scenie zwiastowania, na koniec niejako w nagrodę zosta-
ła przez swojego Syna przyjęta z duszą i ciałem do chwały nieba. 
Jej ciało w ten sposób zostało uwielbione na wzór zmartwychwsta-
łego ciała samego Jezusa. Tak więc Ta, która dała Jezusowi ludzkie 
ciało, na koniec swojej ziemskiej wędrówki doświadczyła uwiel-
bienia swego ciała i wyniesienia go do chwały nieba. Niech zatem 
Maryja wskazuje nam drogę wierności Bogu na ziemi, abyśmy na 
koniec mogli ucieszyć się zjednoczeniem z Nim w niebie.

15 sierpnia we wszystkich kościołach na mszach św. odbędzie 
poświęcenie zielonych kwietnych bukietów.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę pięknych wakacyj-
nych dni, razem z Maryją.            ks. prob. Zbigniew Szlachetka

Wyburzeniem zagrożone są  dwa stare budynki na Głównej. 
Wydział Urbanistyki i Architektury rozpatruje obecnie wnio-
sek o wydanie zgody na budowę budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacją 
gazową i kotłownią gazową w miejscu, gdzie obecnie znajdują 
się budynki przy ul. Głównej 31 oraz 33.  (na zdjęciu  niżej)

Budynek przy ul. Głównej 31 jest wpisany do gminnej ewi-
dencji zabytków. Na liście tej nie ma co prawda budynku przy 
ul. Głównej 33, ale on też jest ponad stuletni, ponieważ widać 
go w lewym dolnym rogu górnego zdjęcia umieszczonego na 
pocztówce dostępnej na stronie internetowej Fyrtel Główna 

(http://www.fyrtelglowna.pl/archiwum)
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rezydencje społeczno-artystyczne

 harmonogram wydarzeń w sierpniu
02.08, 05.08, 9.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23, 08, 26.08 g. 16:00 

Swing, swing – warsztaty taneczne dla początkujących, prowa-
dzenie: Monika Roszyk, Radosław Pyżanowski, zapisy: monika@
animatorzysmak.pl 

02.08, 09.08, g. 15:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) prze/
przyszłość: główna i ta mniej – warsztaty poezji mówionej w 
ramach rezydencji społeczno-artystycznej, prowadzenie: Paweł 
Szegetz Bąkowski, zapisy: smak@animatorzysmak.pl

 03.08, 10.08, g. 18:00 prze/przyszłość: główna i ta mniej – 
warsztaty raperskie w ramach rezydencji społeczno-artystycznej, 
prowadzenie: Paweł Szegetz Bąkowski, zapisy: smak@animato-
rzysmak.pl

 04.08, 11.08, 18.08 g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II gru-
pa) Польща.ua – warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i 
Ukrainek, prowadzenie: Martyna Strychalska

 05.08, 12.08, 19.08, 26.08 g. 17:00 Fyrtel sound – warszta-
ty gry na ukulele dla początkujących, prowadzenie: Przemysław 
Śledź, zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

 05.08, 12.08, 19.08, 26.08 g. 17:00 Uqsquad – warsztaty 
wokół ukulele dla zaawansowanych, prowadzenie: Przemysław 
Śledź

10.08-12.08 Elementarz gier podwórkowych – mobilne ak-
cje twórcze na główieńskich podwórkach, informacje: daniel@
animatorzysmak.pl

16.08-20.08, prze/przyszłość: główna i ta mniej – tworzenie 
klipu wideo w ramach rezydencji społeczno-artystycznych, pro-
wadzenie: Paweł Szegetz Bąkowski, zapisy: smak@animatorzys-
mak.pl

17.08, g. 17:30 Warsztaty dIY: renowacja krzeseł, zapisy: da-
niel@animatorzysmak.pl

20.08, g. 20:00 Sekretne kino Główna, vol. 4 – seans plenero-
wy, zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

22.08, g.19:00 prze/przyszłość: główna i ta mniej – slam po-
etycki w ramach rezydencji społeczno-artystycznych, prowadze-
nie: Paweł Szegetz Bąkowski, zapisy: smak@animatorzysmak.pl

26-27.08 Chodzą słuchy… – happening w przestrzeni dziel-
nicy, informacje: daniel@animatorzysmak.pl

28-29.08, dNI SĄSIAdA 2021: w programie m.in. sąsiedzkie 
śniadanie, warsztaty, koncerty, potańcówka swingowa, animacje, 
mecz piłki nożnej, otwarcie ogrodu społecznego, fotobudka – in-
formacje: smak@animatorzysmak.pl

 Biblioteka Sąsiedzka czynna: środa, g. 16:00-19:00 czwar-
tek, g. 16:00-19:00

Fyrtel Główna
Społeczne Centrum Kultury / Biblioteka Sąsiedzka / Cen-

trum Inicjatyw Lokalnych ul. Główna 42
www.animatorzysmak.pl www.facebook.com/fyrtel.glowna

W sierpniu odbywać się będą działania projektu „Prze/
przyszłość – główna i ta mniej”.  Odbędą się warsztaty raperskie 
skierowane do osób początkujących, które chciałby zaznajomić 
się z procesem powstania utworu od pomysłu do ostatecznej, do-
pracowanej formy (młodzież i młodzi dorośli). 

Dla seniorów i seniorek oraz wszystkich dorosłych realizowa-
ne będą warsztaty o charakterze poetyckim z mocnym uwzględ-

nieniem specyfiki słowa mówionego (spoken word), które dają 
możliwość większego i bardziej spontanicznego otwarcia na pro-
ces twórczy. Do powstałych utworów stworzone zostaną wide-
oklipy, w których istotną rolę odegra sceneria Głównej. Zwień-
czeniem działań będzie wspólny pokaz: minikoncert rapowy 
oraz otwarty dla wszystkich (po raz pierwszy w tej części Pozna-
nia) slam poetycki.

W lipcu przestrzeń Fyrtel Główna gościła artystów z Fun-
dacji Korba w ramach rezydencji społeczno-artystycznej. 
Cały miesiąc odbywały się warsztaty i działania pod nazwą 
„Sonomachina”. Rezydencja składała się z trzech elementów: 
budowy maszyny-instrumentu muzycznego w duchu recyklin-
gu i upcyklingu, warsztatów umuzykalniających dla dzieci oraz 

warsztatów pieśni polskich i ukraińskich dla dorosłych.
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okaleCzone bezdrzewne uliCe
lipcowe półkolonie

szkoła podstawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
W pierwszej połowie lipca 2021 r. w Szkole Podstawowej 

nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań” w Po-
znaniu zostały zorganizowane dwa turnusy letnich półkolonii 
współfinansowanych przez Urząd Miasta Poznań

Na wszystkich uczestników codziennie czekały wspaniałe 
atrakcje. Odwiedzili oni między innymi kino, sale zabaw (Fabry-
ka Śmiechu Michałek oraz Lider), park trampolin Stacja Grawi-
tacja, czy tor saneczkowy Matla Ski. 

Chętnie wzięli również udział w wycieczce po Poznaniu, pod-
czas której poznawali historię miasta oraz mieli okazję odkryć 
tajniki wypiekania tradycyjnych rogali świętomarcińskich w Ro-
galowym Muzeum Poznania. 

Dzieci ybrały się  do ZOO Team, gdzie mogły zobaczyć, czy 
wziąć na ręce różne zwierzęta, takie jak pająki, jaszczurki, skor-
piony oraz węże. Dodatkowo, w ostatni dzień półkolonii ucznio-
wie udali się na warsztaty z wypiekania pizzy w ramach progra-
mu Pizza Express Akademia. 

Poza licznymi wycieczkami i warsztatami dzieci aktywnie 
spędzały czas na boisku szkolnym grając w piłkę bądź szalejąc 
na placu zabaw. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i z 
niecierpliwością wyczekują przyszłorocznych turnusów.



13

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

biuletyn policyjny
ul. Krańcowa. N/n sprawca na portalu internetowym nie 

wywiązał się z umowy sprzedażny 2 sztuk  pedałów do roweru. 
Straty 100 złotych na szkodę zgłaszającego. 

ul. Mogileńska. N/n sprawca z klatki schodowej dokonał 
kradzieży roweru m-ki Romet. Brak monitoringu, brak śladów 
nadających się do dalszej identyfikacji. Straty 2900 złotych. 

ul. Sarbinowska. N/n sprawcy poprzez wyważenie drzwi 
wejściowych dokonali włamania do warsztatu samochodowego, 
skąd skradli replikę zegarka Breitling, gotówkę w kwocie 50 zło-
tych oraz dokonali uszkodzenia drzwi wejściowych.

ul. Zamenhofa. N/n sprawca dokonał przywłaszczenia 
zagubionego portfela z zawartością kart bankomatowych, go-
tówki oraz kart lojalnościowych. Straty 2200 złotych.

ul. Łomżyńska. N/n sprawca przy użyciu łomu usiłował 
dokonać włamania do wolnostojacego bankomato-wpłatomatu. 
Zamierzonego celu nie osiągnął. Przeprowadzono oględziny z 

udziałem technika Kryminalistyki, zabezpieczono ślady działa-
nia narzędzia, wymaz, strukturę oraz linie papilarne. Zabezpie-
czono nagranie monitoringu miejskiego. Postępowanie prowadzi 
KP Poznań Nowe Miasto 

ul. Nieszawska. N/n sprawca poprzez wybicie szyby w tyl-
nych drzwiach włamał się do zaparkowanego na ulicy samocho-
du BMW, skąd dokonał kradzieży narzędzi, elektronarzędzi oraz 
pojemnika z kluczami od kilku mieszkań.

ul. Wieżowa. N/n sprawca dokonał kradzieży katalizatora 
z samochodu Audi A4, straty wartości 1040 złotych na szkodę 
zgłaszającej. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto

ul. Gnieźnieńska. Mężczyzna lat 21 poprzez duszenie 
oraz uderzanie w twarz naruszył nietykalność cielesną kobiety 
lat 47, w tym samym miejscu i czasie groził pozbawieniem ży-
cia i zdrowia zgłaszającej oraz innemu mężczyźnie, gdzie groźby 
wzbudziły u zgłaszających realna obawę ich spełnienia. Sprawca 
zatrzymany przez f-szy OPP KWP Poznań. 

ul. Konińska. Z terenu niezamkniętej posesji dokonano 
kradzieży niezabezpieczonego roweru m-ki B-Twin. Straty war-
tości 1000 złotych.

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

W parku przy ul. Browarnej w Antoninku z przyjemnością oglądaliśmy  osoby zatrudnione przy pracach pielęgnacyjnych
na tym pięknym zielonym terenie, chętnie odwiedzanym przez licznych mieszkańców.
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SKLEP Warzywno-Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  
     ZAPRASZAMY

Antoninek Zieliniec Kobylepole odzież w dobrym stanie oddam...
Wraz ze zmianą stylu ubierania się stanęłam przed problemem: 

co zrobić z odzieżą, której już nie założę. Zaprzyjaźnione kole-
żanki dość mają własnych ciuchów. dziewczątka z nieodległej wsi 
ubierają się teraz już lepiej niż ja, ciuchy ,,z miasta” nie są im po-
trzebne. Ten odzieżowy problem to nic nowego, więc próbuję iść 
starą ścieżką. 

Fundacja Sue Ryder. Pamiętam sklep charytatywny przy Ratajcza-
ka, przyjmujący nie tylko odzież. Teraz takich sklepów jest w całej 
Polsce zaledwie kilka (Warszawa, Szczecin), w Poznaniu nie ma. 

PKPS. -Już się tym nie zajmujemy – słyszę w zarządzie – utrzy-
manie magazynu z odzieżą na terenach MTP było zbyt kosztowne a 
odzew zbyt mały. Zlikwidowaliśmy nasze osiedlowe kontenery, bo ich 
pilnowanie przed dewastacją nie było możliwe. 

Może więc parafialna Caritas mnie poratuje? Zaprzyjaźniony 
ksiądz opowiada, że, owszem, po odzież z odzysku przychodzili bez-
domni, często pijani. Po czym swoje łachy rozrzucali po przyległym 
terenie, ,,dekorowali” płoty. Trzeba było po nich sprzątać. Punkt za-
mknięto. 

No, to może PCK? Rozmawiam z p. Anną Ptaszyńską, kier. dzia-
łu organizacyjno-administracyjnego i kadr. -Do dyspozycji są liczne 
kontenery, również na Zawadach, Komandorii, w Antoninku Tot ni-
żej z lewej). Co dwa tygodnie firma, z którą mamy umowę, odbiera 
stamtąd odzież. Każdy kilogram to określona kwota, którą my prze-
znaczamy na np. paczki żywnościowe, środki higieny, dofinansowa-
nie wyżywienia w szkołach czy wakacji dla dzieci z rodzin ubogich. 
Staramy się utrzymać te kontenery w czystości. Niestety, są dewasto-
wane. Proszę napisać, że te kontenery to nie śmietniki!   

Obserwuję na moim osiedlu różne kontenery na odzież (Fot niżej 
w środku). Czasem brudne, zdewastowane, niczyje. Widuję jakichś 
mężczyzn, którzy kijami wyciągają z nich zawartość.Zaglądam do in-

ternetu. Ku mojemu zdumieniu odkrywam blog na interesujący mnie 
temat, ale naiwność młodej blogerki może tylko śmieszyć. Widać, 
że autorka nigdy nie miała do czynienia z likwidacją odzieży po np. 
zmarłych członkach rodziny. Korzystam jednak z podanych przez nią 
adresów. Konieczność zalogowania się, założenia konta, czy pobrania 
aplikacji, aby dotrzeć do organizacji zajmujących  się ,,ubraniami do 
oddania”, czyni z, wydawałoby się, prostej sprawy, piętrzącą się trud-
ność. I jakoś nie mogę uwierzyć, że przyjedzie kurier i uwolni  mnie 
(bezpłatnie!) od nadmiaru ciuchów. Pod warunkiem, że wszystko spa-
kuję w kartony o minimum 10-ciokilogramowym ciężarze. Nawiasem 
mówiąc, wiele informacji w sieci pochodzi sprzed kilku lat, co,  biorąc 
pod uwagę, choćby pandemię, różne kwarantanny także dla... odzie-
ży, stawia pod znakiem zapytania wiarygodność wskazówek. Przecież 
jeszcze nie tak dawno, można było odzież (ale i np. książki) oddać w 
DPS. 

Najbardziej sensowne wydają się szafy, tzw. giveboxy. Jest taki na 
Gdańskiej 2 (fot niżej z prawej ). Z odzieżą zawieszoną jak. w domo-
wej szafie (można zostawić też np. książki, zabawki). Tylko, że to nie-
wielka szafa  więc nie ma co zawozić zbyt wiele ciuchów (a te muszą 
być czyste, zadbane; przy okazji można wziąć coś dla siebie).  Owe 
giveboxy powstały na pocz. lat 90. w Berlinie i prędko znalazły uzna-
nie. Szafa na Śródce stoi od 3 lat, a ideę ,, Po-Dzielni” prowadzą młode 
entuzjastki dzielenia się, zamiast kupowania. 

Z pewną dozą ostrożności podchodzę do ulotek, które co jakiś czas 
pojawiają  na osiedlach (bramach, płotach) informujących o zbiórce 
odzieży, butów, zabawek, ale i torebek oraz, co zstanawiające... obraz-
ków w ramkach(?). Mają być zapakowane w worki i postawione przy 
posesjach. W necie można przeczytać o ciuchowych oszustach, nie 
istniejących w rzeczywistości fundacjach itp. Próbuje dodzwonić się 
na podany w ulotce nr telefonu. Milczy. Jako światła obywatelkach 
powinnam  sprawdzić czy taka fundacja rzeczywiście istnieje, czy jest 
prawnie zarejestrowana itp.   

Na razie jednak mam coraz mnie zapału do robienia porządków 
z odzieżą, butami itp. Może za czas jakiś wrócę do tematu. Na razie 
zamykam domowe szafy...                                         Ewa Kłodzińska 





Wyżej: Nowe schronisko dla zwierząt  w Kobylepolu
przyjęło już wszystkie psy i koty ze schroniska na Ławicy.

 

Niżej:   Ciągle nie widać prac rewitalizacyjnych 
w zabytkowym Browarze Mycielskich przy ul Majakowskiego.

 


