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Szanowni drodzy CzytelniCy!
może sąsiedzi i znajomi

jeszcze nie wiedzą, że mogą 
nas czytać za darmo! ?

Zapowiedź oferty dla dzieci i dorosłych  mieszkańców. s.2 
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Na Osiedlu Warszawskim powstała niedawno Funda-
cja Przy Plantach, której założycielka planuje organizo-
wać warsztaty oraz koncerty dla seniorów i nie tylko.         

    Niżej rozmowa  z z ałożycielką Fundacji 
         Przy Plantach  Martą Grabowską

Czy może Pani powiedzieć kilka słów o sobie?
Jestem wokalistką, śpiewającą głównie  repertuar skierowany 

do seniorów, gdyż są to piosenki Anny German i słynne utwory z 
filmów sprzed lat, takie jak, np.  „Parole, parole”, „Moon River”, 
„Smile”, „Somewhere over the rainbow”,, „Już nie zapomnisz mnie” 
i wiele innych. Prowadzę również warsztaty muzykoterapeutyczne 
dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz warsztaty umuzykal-
niające dla rodzin z dziećmi wg teorii uczenia się muzyki Edwina 
E. Gordona. Jestem także absolwentką Kulturoznawstwa UAM 
(oraz Grafiki  Projektowej WSNHiDz), tak więc praca w charakte-
rze animatora  kultury i w sektorze kultury leży nie tylko w zakre-
sie moich zainteresowań, ale i wykształcenia.

Skąd pomysł, aby założyć fundację i organizować bezpłatne 
warsztaty, wydarzenia dla mieszkańców naszych osiedli?

Jestem mieszkanką Osiedla  Warszawskiego od 10 lat, a po-
przednio od urodzenia mieszkałam w pobliskim Antoninku. Jak 
inni mieszkańcy tak  i ja odczuwałam brak w tej okolicy jakiejkol-
wiek kulturalnej placówki. 

Po zamieszkaniu  na Osiedlu  Warszawskiem, jako młodej 
mamie, brakowało mi z kolei miejsca spotkań rodziców i dzieci, 
wartościowych zajęć dla dzieci. Dlatego zorganizowałam w swo-
im domu miejsce o nazwie PAM PAM Przy Plantach, w którym 
rodzice mogą uczestniczyć w warsztatach umuzykalniających - 
Gordonkach -  prowadzonych w oparciu o nowatorską koncepcję 
uczenia się muzyki  Edwina E. Gordona.  Odbywają się na Os. 
Warszawskim  od kilku lat i sdobrze odbierane.

  Gordonki, (o nich więcej na stronie przyplantach.pl) stały się 
też miejscem dającym okazję nawiązania sąsiedzkich relacji. 

Między innymi podczas tych spotkań, można było  usłyszeć opi-
nie, że na osiedlu „mało się dzieje”, szczególnie dla seniorów (na 
Gordonki przychodzą także babcie, dziadkowie z wnukami). Nie 
odbywają się, np. żadne bezpłatne zajęcia, nie ma jakiegokolwiek 
miejsca spotkań dla seniorów. Oddalony Klub Cybinka, ulokowa-
ny za ruchliwą szosą, jest poza zasięgiem wielu osób starszych. 
Postanowiłam spróbować coś zrobić w tym względzie.  Założy-
łam  fundację i chciałabym zorganizować koncerty oraz warsztaty 
dla seniorów jeszcze w  tym roku na os. Warszawskiem w Pozna-
niu. Będę o tym informować dostępnymi środkami.

Jest Pani młodą osobą, a wykonuje utwory dla seniorów i 
prowadzi zajęcia z  tą grupą osób. Skąd taki kierunek zainte-
resowań?

 Zgadza się. Śpiewam najczęściej, ale i najchętniej repertuar 
skierowany właśnie głównie do seniorów. Myślę, że miłość do śpie-
wu i takiego repertuaru zaszczepiła we mnie moja, nie żyjąca już 
babcia, z którą bardzo dużo w dzieciństwie śpiewałam. Sentyment 
do seniorów i dawnych piosenek widocznie we mnie pozostał... 

FUNDACJA PRZY PLANTACH

Aktualne informacje na temat wydarzeń dla seniorów moż-
na znaleźć na stronie www..przyplantach.pl/fundacja

Kontakt: 
e-mail: ms.grabowska@gmail.com 
tel. 697 183 844.
Więcej o wokalistce na stronie martagrabowska.pl
Z kolei informacje o odpłatnych zajęciach muzycznych dla 

dzieci od 0-3 lat, Gordonkach wraz z opiekunami, prowadzo-
nych w soboty, w siedzibie Fundacji Przy Plantach, można 
przeczytać na stronie przyplantach.pl

Zapraszamy Państwa!
Wydarzenia organizowane są z zachowaniem obostrzeń  i 

zasady dystans, dezynfekcja maseczka i dedykowane są dla 
osób zdrowych.
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              Sprostowanie
      W mojej notatce (MY nr 250, październik 2021) o nadaniu 
skwerowi przy ul. Małachowskiego imienia Stanisława 
Powalisza - znanego i uznanego witrażysty ze Śródki,  
popełniłam błąd w nazwisku wnuka - spadkobiercy artystycznych 
dokonań  i jednocześnie również cenionego twórcę witraży.                                                                                                                                         
Pana Jakuba Bardońskiego niniejszym przepraszam.                                                                                                                                     
                                                                        Ewa Kłodzińska

Od listopada pracow-
nicy socjalni Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu wraz ze 
strażnikami miejskimi 
regularnie odwiedzają 
miejsca, w których prze-
bywają osoby w kryzysie 
bezdomności. 

- Tradycyjnie w okre-
sie jesienno-zimowym 
regularnie monitoruje-
my miejsca przebywania 
osób w kryzysie bezdom-
ności. Wszyscy – pracow-
nicy MOPR, strażnicy 
miejscy i policjanci wie-
dzą co mają robić. Chcę 
jednak zwrócić uwagę, że 
kolejny rok działamy w 
szczególnych warunkach 
podyktowanych przez 
pandemię koronawirusa, dlatego też nasze działania odbywają 
się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w tym zakre-
sie – podkreśla Anna Zając-Domżał, zastępca dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

 W ramach programu „Mobilny Punkt Wsparcia”, finansowa-
nego przez miasto Poznań, realizowanego przez Stowarzyszenie 
Pogotowie Społeczne wraz ze Stowarzyszeniem Dom Pomoc-
na Dłoń, od 2 listopada przy ulicy Dworcowej 1 (na wysokości 
dworca letniego) od poniedziałku do piątku w godzinach 17-19 
wydawane są posiłki. 

Darmowe posiłki są też wydawane w Kuchni Społecznej przy 
ulicy Taczaka 7/16 (poniedziałek-sobota w godzinach 10-11.30 
oraz 16-16.30); jadłodajniach Caritasu przy ulicy Ściegiennego 
133 oraz Łąkowej 4 (poniedziałek-sobota, w godzinach 10-12) 
oraz przy ulicy Niegolewskich (poniedziałek-sobota w godzi-
nach 11.30-12.30).

- Mieszkańcy Poznania widząc osobę w kryzysie bezdom-
ności, która wymaga pomocy, mogą nam ją zgłosić mailowo na 
adres pomocbezdomnym@mopr.poznan.pl, poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie MOPR-u lub telefonicznie pod numer 
61 878 17 89 – mówi Ewa Blukacz kierownik Działu Pomocy 
Osobom Bezdomnym..                  BognaKisiel MOPR Poznań

REDAKCJA „MY”  tel. 61 876 84 88, 506 972 404
www. czasopismomy.pl                             e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. 61 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

jak pomóc bezdomnym

Przedstawiciele Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie, Stra-
ży Miejskiej, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta oraz Komendy Miejskiej Policji wrozmawiali  25.10.br. 
o wspólnych działań, pomocy bezdomnym, o problemach, któ-
re mogą się pojawić i sposobach ich rozwiązania. 

 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu wy-
najął teren parkingu korzystającego przez mieszkańców  bloków 
przy ul. Laskarza na Komandorii międzynarodowej korporacji 
APCOA, wsprawnej w  procederze podstępnego łupienia zwy-
kłych  ludzi w ścisłym porozumieniu z miejskimi urzędnikami. 

Zagadkowa APCOA zdumiewająco łatwo przejmuje bezpłatne 
dotąd parkingi na miejskich osiedlach, stawia tam automaty par-
kingowe i tak  wyciąga  duże pieniądze z  kieszeni na ogół nieza-
możnych mieszkańców. 

Plaga ustawiania bezrękich bandytów rozszerza się szybko na 
kolejne lokalizacje przy komunalnych blokach i wkrótce zapewne 
opanuje wszystkie takie miejsca w mieście. Bandycki haracz wy-
muszany jest na mieszkańcach, którzy dotąd parkowali za dar-
mo, bo mieli to zagwarantowane w umowie najmu komunalnego 
mieszkania. Władze miasta w zmowie z obcym biznesem  znów 
pozwoliły haniebnie ograniczyć wolność obywateli, chociaż mają  
przecież obowiązek bronić ich wszelkich interesów i praw.  Miesz-
kańcom miejskich bloków przy ul. Łaskarza narzucono miesięczny 
parkingowy abonament w kwocie 90 zł, po protestach i interwen-
cjach zmniejszony do 50 zł.  

Miejski radny Wojciech Chudy skierował do prezydenta Jacka 
Jaśkowiaka interpelację z kilkoma istotnymi pytaniami: - Kto w 
ZKZL podjął decyzję o wynajęciu terenu przy ul. Łaskarza pry-
watnej firmie? - Jakie były powody wynajęcia w/w terenu? - Czy 
ZKZL prowadził konsultacje z mieszkańcami i radą osiedla w te-
macie wynajęcia parkingu prywatnemu podmiotowi?

Odpowiedziano, że decyzję o wynajęciu podjął zarząd spółki 
ZKZL, czyli praktycznie nikt, bo osoby odpowiedzialnej nie wy-
mieniono. Napisano, że celem decyzji byłozwiększenie rotacyjno-
ści parkujących pojazdów, utrzymanie porządku w sąsiedztwie, 
zmniejszenie liczby niewłaściwie zaparkowanych samochodów 
oraz częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez spółkę ZKZL 
na bieżące utrzymanie i eksploatację nieruchomości. Na pytanie o 
konsultacje z mieszkańcami arogancko odpowiedziano, że spółka 
nie musiała tego robić  ponieważ nieruchomość miasto przekazało 
spółce do gospod arowania  w umowie dzierżawy. Napisano, że 
spółka nie jest jednostką organizacyjna miasta, nie ma więc obo-
wiązku przeprowadzania takich konsultacji.

Tak potwierdził się potoczna opinia ielu mieszkańców, żw 
ZKZL kierowany przez byłego wiceprezydenta Poznania Tomasza 
Lewandowskiego działa tak jakby to była jego prywatna spółka.                                                                                                                                          
                                                                                 Marcin Dymczyk                                                                                                                                          

oto nowa patologia!



4

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

nasza lokalna telewizja  cybina tV
Witajcie Drodzy czytelnicy 
oraz obecni i zapewne przyszli widzowie!
 Z początkiem października br. rozpoczeliśmy cykl audycji 

telewizyjnych dotyczących prowadzonego przez Zakład Lasów 
Poznańskich ,,Programu działań profilaktycznych miasta Pozna-
nia w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa ludzi, spowodowanych 
migracją dzików na tereny zurbanizowane" 

Zostaliśmy wyróżnieni i nam  powierzono blok tematyczny 
12 audycji !

Zwracam się do Was Drodzy o wsparcie i rozpowszechnienie 
audycji edukacyjnych na swoich mediach społecznościowych 
oraz udostępnianie rodzinnie oraz znajomym.

"Kto spotyka w mieście dzika,...Każdy z Was zapewne słyszał 
o wizytach dzików w swojej okolicy. Wielu z Was zapewne miało 
nawet okazję spotkać się z nimi osobiście. Wspólnie z Zakładem 
Lasów Poznańskich postanowiliśmy nagrać serię programów, w 
których najlepsi znawcy dzików w osobach behawiorystów dzi-
kich zwierząt, wykładowców, weterynarzy oraz leśników powie-
dzą nam dlaczego w ostatnich czasach tyle dzików spotykamy 
na naszych osiedlach, jak zachowywać się w przypadku gdy dzik 
stanie na naszej drodze i gdzie zgłosić takie spotkanie  Jeśli sami 
pokażemy im, że miasto to nie najlepsze miejsce na żerowanie, 
zapewne wrócą do swoich leśnych rewirów.

Dr inż. Anna Wierzbicka - wykładowca Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu -  w drugim odcinku z serii "DZIKi 
Lokator Betonowej Cywilizacji" opowiada  nam, dlaczego dzi-
ki zaczęły masowo odwiedzać nasze miasta, jak powinniśmy 
się zachowywać w przypadku kontaktu z nimi, gdzie taki kon-
takt zgłosić oraz co możemy zrobić, by dziki wróciły do swoich 
siedlisk i przestały odwiedzać nasze osiedla.

Przy takim rekwizycie rozmawialiśmy w studiu Cybiny TV  
z dyrektorem Zakładu Lasów Poznańskich 

Mieczysławem Brońskim

Dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeń-
stwa w Poznaniu - Witold Rewers (poniżej z lewej) odwiedził 
nas w trzecim odcinku i opowiada o tym, jakie niebezpieczne 
i nieodpowiedzialne kontakty z dzikami zarejestrowały kamery 
monitoringu miejskiego, odpowiada na pytanie, dlaczego dziki 
zaczęły masowo odwiedzać nasze miasta, oraz gdzie taki kontakt 
zgłosić.

 Audycje tego cyklu ukazują się w każdy poniedziałek do koń-
ca bieżącego roku.

Kolejnym programem godnym polecania jest wywiad z 
Krzyśkiem ,,Poznańskim kanarem" . Podobno jak on wchodzi 
do tramwaju, to nawet motorniczy odbija bilet ze strachu! 
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Niewątpliwie ciekawym wydarzeniem, jakie miało miejsce 
w Kobylepolau, był ,,Zlot Poznańskich klasyków PRL-u 

Impreza odbyła się w dniu 9 października na Polanie Myciel-
skich. W tym wydarzeniu brali  udział także pasjonaci z grupy 
,,Kostrzyńskich klasyków" i to nawet w sporej ilości 35 samocho-
dów. Można było przejechać się ,,maluszkiem" ,,Żukiem" czy ,,Po-
lonezem" . W sumie pojawiło się ponad 80 aut. 

Pełna relacja z imprezy w postaci krótkometrażowego filmu ( 
produkcji @CybinyTV) zamieszczona jest w ,,Wieściach z Fyrtla" 
datowanych na 21.10.2021 

zlot poznańskich klasyków prl-u

W tychże również znajdują się informacje dotyczące 
rewitalizacji Parku Tysiąclecia na Osiedlu Warszaw-
skim. Jest też garść informacji ze Szczepankowa oraz 
Głównej.

Zapraszam do bieżącego śledzenia kanału. Piszcie do 
nas na cybinatv@gmail.com proponujcie nowe tematy i 
tradycyjnie ŁAPKA w GÓRĘ i SUBSKRYBUJCIE!

Do zobaczenia zatem...
Redaktor naczelny CybinaTV Krzysztof Bartosiak 
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Wkrótce zostanie   w pełni otwarty  przez nowych prowadzących,  
ładnie zmodernizowany sklep przy ul. Tomickiego

Dziennik czasu zarazy
rosnąca pandemia

Przełom września i października to po-
nad 1200 zakażeń. A potem jest  coraz gorzej. 
Na koniec pierwszego tygodnia października 
notuję 2007 nowych chorych na covid  i 29 
przypadków śmiertelnych. Jednocześnie wieje 
niepokojem ze strony służb medycznych: po 
zmianie dysponenta wielkopolskich ratow-
ników (z marszałka sejmiku na wojewodę, 
co równocześnie skutkuje scentralizowaniem 
dyspozytorni ratownictwa medycznego: tylko 
w Poznaniu, już bez Konina) i wobec niewielkiego zarobku tych-
że, brakuje ratowników medycznych, dyspozytorów. Kto będzie 
nas ratował w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia (nie tylko 
przez zarazę), kto udzieli telefonicznej porady?  Ile trzeba będzie 
czekać na przyjazd karetki pogotowia?

 Mówi się o kolejnym wariancie SARS-CoV-2 o ,,krypto-
nimie” R.1. Wirusologom znany już od początku roku, kiedy został 
zidentyfikowany w Japonii, przemieścił się do USA. Na razie to dla 
nas, Polaków, tylko news informacyjny...

 Na początku miesiąca, nie ma jeszcze nowych obostrzeń, 
ale Ministerstwo Zdrowia przewiduje działania zgodnie z rosnący-
mi liczbami zakażeń. Robiąc wtedy notatki liczba 15 tys. zakażeń 
dziennie wydaje mi się wręcz niemożliwa... 

 Znowu sprzeczne informacje. Pandemia już jest! Nie, 
nie ma, będzie w grudniu - to wg obliczeń na podstawie mode-
lu matematycznego, dokonanych przez ekspertów z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Mówi się, że fala pandemiczna jest na razie (po-

łowa października) wolniejsza choć wirus jest bardziej zakaźny. 
Wyczytuję, że ,,pomimo bardziej zakaźnego wariantu Delta, licz-
ba nowych zakażeń na świecie spada a u nas rośnie”. Jest obawa, 
że wobec masowych zachorowań we wschodnich województwach, 
chorych będzie trzeba umieszczać w lecznicach innych woje-
wództw. 

 13 października jest 2640 nowych zakażonych (o 500 
więcej niż dzień wcześniej) i 40 zgonów, następnego dnia jest już 
3 tysiące zakażonych i 60 zgonów. Mówi się, nieco malowniczo, że 
,,jesteśmy na ramieniu wznoszącym fali zakażeń” a tymczasem w 
Izraelu, szybkie podanie trzeciej dawki szczepionki spowodowało 
spadek w ciągu miesiąca liczby zakażeń o 30 procent...  Notuję: 
16.X   3236 nowych zakażeń koronawirusem w tym 152 w naszym 
regionie (najwięcej od maja), 20 października jest 5559 nowych 
zakażeń koronawirusem, w tym 267 w Wlkp., najwięcej w Pozna-
niu – 37. Zmarło 75 osób, w tym 21 tylko i wyłącznie na covid. 

 Nie ma nowych obostrzeń. Jedynie apele o szczepienie się 
(kto jeszcze tego nie uczynił), przestrzeganie zasad sanitarnych: 
maseczki, odległość fizyczna i dezynfekcja rąk może spowolnić pan-
demię. Przypominam sobie te zalecenie, patrząc na galę Konkur-
su Chopinowskiego: sala nabita do ostatniego miejsca, bez miejsc 
wolnych, nie wszyscy w maseczkach. Nie wyobrażam sobie, aby ta 
masa spragnionych muzycznych uniesień (i pokazania się) zdążyła 
wcześniej zdezynfekować ręce. No, ale to tylko taki złośliwy przytyk 
pod adresem naszych elit...    

 Gdy w połowie miesiąca eksperci wieszczyli, że miesiąc 
zakończymy 6 tysiącami zakażeń, wydawało się to być niemoż-
liwym. Tymczasem ostatnie dni października przynoszą ponad 8 
tys. zarażonych zarazą. Niektórzy wirusolodzy sądzą, że w święta 
będzie nawet 20 tys. nowych chorych na covid. Coraz więcej eks-
pertyz, coraz więcej upiornych wręcz przewidywań. Zamykam ten 
miesiąc (październik) w ,,Dzienniku” z liczbą ponad 9,3 tysięcy za-
chorowań.                                                             Ewa Kłodzińska    

Aktualne obrazki z Komandorii

Prawie gotowy jest nowy parking u zbiegu ulic Warszawskiej  
i św. Michała. Na zasadach jak przy ul. Łaskarza?

Trwa oczekiwana rewitalizacja Parku Tysiąclecia, 
który ma bycćpiękniejszy i atrakcyjniejszy.

Przy ul.  Michała powstaje budynek mieszkalny dwuczęściowy: 
wysoki 11-kondygnacyjny i niski – kaskadowy (do 6 
kondygnacji). Przybędzie 88 mieszkań (sprzedawanych przez 

dewelopera), również z tarasami
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Były cmentarz parafii Ducha Świętego
ocalany od zapomnienia

Październik minął przy pracy nad przygotowaniem 
cmentarza przy ul. Leśnej do listopadowych dni szczególnej 
pamięci o zmarłych. Zgodnie z tradycją, w tym okresie groby 
bliskich nawiedzają rodziny, porządkując ziemne mogiły, 
czyszcząc kamienne nagrobki. Pojawiają się nowe bukiety, 
wieńce i znicze. Cieszy nieskrywane zdumienie rodzin tym, 
co od pół roku dzieje się na cmentarzu. Przecież i wolon-
tariusze potrzebują dobrego słowa jako zachęty do dalszej 
pracy!  
     Niestety, pośród podziękowań znalazły się i głosy krytyczne, 
nazywające społeczników "karierowiczami", za których dzia-
łaniem kryją się jakieś mityczne "korzyści". Przykre to, a dla 
wolontariuszy szczególnie krzywdzące, zawłaszcza że od 6 mie-
sięcy było wiele sposobności, aby poznać ich intencje i osobiście 
dołączyć do tej ciężkiej, fizycznej przecież pracy. Cóż, takie 
mamy czasy, że język szybciej wypowiada, niż głowa układa...  

    Kilkudniowe wichury powaliły stare sosny i klony, na szczę-
ście wolontariusze poradzili sobie i z tym problemem. W tym 
roku, po raz pierwszy od wielu lat, 1 listopada podczas wspól-
nej modlitwy na cmentarzu (organizatorem jest parafia Ducha 
Świętego), będzie można przejść odtworzoną ostatnio aleją 
procesyjną, biegnącą wokół kwater.  
    Za wsparcie przy październikowych pracach porządkowych 
podziękowania należą się uczniom (oraz ich rodzicom) i na-
uczycielom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Anto-
ninku, a także przewodnikom z grupy Poznań To Go. Duchowe 
wsparcie zapewnia wolontariuszom ks. Mateusz Żarnowiecki, a 
wiedzą i pamięcią chętnie służy pan Piotr Siwiński, syn założy-
ciela cmentarza.  
Jeśli aura pozwoli, prace społeczne na cmentarzu przy ul. Leśnej 
na Zielińcu w Poznaniu będą kontynuowane, choć do wiosny - 
zapewne na mniejszą niż dotąd skalę. Co nie znaczy, że zawie-
szamy walkę o pamięć o dawnych mieszkańcach Antoninka, 
Zielińca i Główieńca! Więcej na stronie e-lapidarium.pl.  
                         Paweł Skrzypalik, Cyfrowe Lapidarium Poznania  

Kto był tu przed rokiem, ten teraz nie wierzył wlasnym oczom.Uporządkowany fragment nekropolii z dziecięcymi grobami.

Wolontariusze wykonuja też trudne prace drwali. Miasto od miesięcy pomaga w usuwanu.zebranych śmieci. 
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Autor otrzymuje drugą dawkę szczepień.

pora deszczowa - wężowa
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”.

Październik to w Tajlandii ostatni miesiąc pory deszczowej, 
trwającej od lipca. Wkrótce nastanie pora chłodna – zdecydo-
wanie najprzyjemniejszy okres w Krainie Uśmiechu. 

Końcówka pory deszczowej ma jednak to do siebie, że wtedy 
właśnie pada najintensywniej. Dochodzi do lokalnych powodzi. 
Spore połacie Bangkoku nikną pod wodą. Zalane zostają także 
łąki i nieużytki, gdzie mieszkają węże i warany. Gady wypierane 
przez wodę  przenoszą się na suchy teren, często w pobliżu sie-
dzib ludzkich. Dlatego właśnie w tym czasie najłatwiej spotkać 
węża.

Jakoś tak mam, że… zupełnie się węży nie boję. Mogę wręcz 
powiedzieć, że bardzo te gady lubię, a nawet  próbuję je łapać. 
Oczywiście tylko te, co do których jestem pewien, że nie są jado-
wite. Tajlandia jest domem dla ponad dwustu gatunków węży, z 
których 60 jest jadowitych.

Najpopularniejszym gatunkiem węża, jaki można spotka w 
Bangkoku jest golden tree snake, czyli złoty wąż nadrzewny. Jest 
on zielono-złotawy i kompletnie niegroźny, a wręcz bardzo po-
żyteczny, ponieważ żywi się myszami i szczurami.

Pyton siatkowy osiąga 10 m długości.

Żmija białowarga jest bardzo pospolita i bardzo niebezpieczna

Złoty wąż nadrzewny pożerający gekona.

Często można także spotkać pytona siatkowego – największe-
go węża świata, którego długość dochodzi do 10 metrów. Takie 
olbrzymy to wyjątki. Większość pytonów, jakie widziałem, nie 
przekraczała dwóch-trzech metrów. Pytony nie są jadowite, ale 
są dość  agresywne i potrafią boleśnie ukąsić. No, a dorosłe osob-
niki są w stanie udusić i połknąć dorosłego człowieka (istnieją 
takie udokumentowane przypadki!).

Częstym widokiem jest także white - lipped pit viper, czyli 
żmija białowarga. To bardzo charakterystyczny wąż o intensyw-
nej zielonej barwie. I tutaj żarty się kończą – żmije te są śmier-
telnie jadowite.

Poza wymienionymi gatunkami można się także natkną na 
całą gamę tzw. rat snakes, czyli w nieudolnym tłumaczeniu na 
język polski „węży szczurzych”. To niejadowite i pożyteczne gady, 
które dbają o to, by myszy i szczury nadmiernie się nie rozmno-
żyły.

Najbardziej jadowitym i najbardziej niebezpiecznych wężem 
w Tajlandii jest kobra królewska, czyli king cobra. To największy 
jadowity wąż świata. Jedno ukąszenie kobry królewskiej zabija 
słonia w ciągu trzech godzin. Na człowieka wystarczy zaledwie 
kilkanaście minut. Kobrę tą jednak można spotka raczej rzadko 
– jest gatunkiem bliskim wyginięcia.

Węże stanowią bardzo ważny element ekosystemu Tajlandii. 
Bez nich myszy i szczury rozpleniłyby się poza jakąkolwiek kon-
trolą. 

Co zrobić jeśli w naszym mieszkaniu lub hotelu zauważymy 
nieproszonego gadziego gościa? Przede wszystkim nie należy pa-
nikować – to wąż, nawet jeśli jest jadowity, bardziej boi się nas, 
niż my jego. Jeśli nie będzie niepokojony na pewno nie zaataku-
je. Po czym należy wezwać hotelowy personel lub zadzwonić po 
straż pożarną. W Tajlandii to strażacy zajmują się łapaniem węży 
i waranów, które weszły komuś do domu. W każdej jednostce 
straży pożarnej znajduje się zawodowy wężołap, który zazwyczaj 
szybko odławia gada i wywozi gdzieś poza miasto.

Węże czasem sprawiają kłopoty mieszkańcom Bangkoku po-
przez wpełzanie do transformatorów elektrycznych. Zazwyczaj 
skutkuje to śmiercią gada i pozbawieniem okolicy prądu na jakiś 
czas. Mieliśmy ostatnio taką sytuację w szkole. Rozległa się silna 
detonacja i we wszystkich budynkach zgasło światło. Okazało się, 
że winowajcą jest wspomniany na początku złoty wąż nadrzew-
ny, którego zwęglone zwłoki nasz woźny znalazł koło transfor-
matora.                                                                        Mateusz Biskup
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Edward Kędzierski 1929 - 2007

aby dać świadectwo (6)
Najczęściej w Radomiu 

było „czesanie” pociągu i 
wtedy żandarmi i banszuce 
wszystkim podróżnym kazali 
wysiąść i odbierali pakunki, 
walizki itp, które rozpozna-
wali jako „szmugiel”. Ci, któ-
rzy mieli dużo paczek zosta-
wiali je w wagonie, licząc na 
to, że uratują towar. Jednak 
Niemcy przeglądali puste wa-
gony i wynosili wszystko. 

Dla Mamy i nas to były straty trudne do wyrównania. Trzeba 
było kolejno pożyczać pieniądze, które Mama zwracała po uda-
nej wyprawie, ale wtedy brakowało na życie. Ot takie „perpetu-
um mobile”. Chyba raz jeden Mama wykorzystując znajomość 
języka odzyskała zabrany towar. Wracająca i uśmiechnięta Matu-
la to potwierdzenie udanej wyprawy. Ciężkie to było życie.   

Latem 1943 r. byliśmy świadkami wywożenia Żydów ście-
śnionych gęsto w getcie jędrzejowskim, gdzie tłok był ogromny. 
Zgodnie z niemieckimi planami eksterminacyjnymi  kolejno li-
kwidowano poszczególne getta, a mieszkańców wywożono do 
Oświęcimia, Treblinki i innych obozów koncentracyjnych do 
zagazowania. Było tak: trochę bocznymi ulicami pędzonych było 
około tysiąca ludzi - wielu starych i dzieci z tobołkami i węzeł-
kami. Mieli w oczach przerażenie i trwogę. Zmęczeni, słaniający 
się na nogach, w spiekocie i kurzu lipcowego słońca. Odstających 
pijani konwojenci , młodzi żołnierze SS zabijali na poboczu dro-
gi strzałami  z karabinów w głowę . Załadowani byli do wago-
nów towarowych zawapnowanych z okienkami zakratowanymi 
drutem kolczastym. Cały ten „załadunek” odbywał się wśród 
wrzasków i bicia przez Niemców. Widziałem i słyszałem prośby 
o wodę, rzucali pierścionki za butelkę wody, ale nic nie można 
było pomóc, bowiem konwojenci grozili zastrzeleniem lub włą-
czeniem pomagających do wagonu.

W kwietniu 1944 r. zostałem przymusowo zabrany do niiec-
kiej służby budowlanej. Dostałem przydział do kamieniołomów 
„Kadzielnia” w Kielcach. Tutaj zaznałem dopiero katorgi. Kto 
tego nie odczuł, ten nie ma pojęcia co znaczy termin :”obyś tłukł 
kamienie”. 

Szczęśliwie trwało to krótko, bo do 23 lipca 1944 r., kiedy to 
Rosjanie ustalili front na Wiśle. Nastąpił popłoch i ewakuacja 
administracji niemieckiej, co wykorzystaliśmy i daliśmy nogę 
z tego obozu. lipca ogłoszona została powszechna mobilizacja 
mężczyzn od 14 do 50 roku życie na kopanie linii obronnych tzw. 
„okopów”. Jechaliśmy kolejką wąskotorową do Pińczowa, a stam-
tąd pieszo do majątku Michałow ok. 50 km od frontu. Byłem tam 
z Józiem i czterema kolegami z czworaków. Zakwaterowano nas 
w stodołach. Wieczorem byliśmy świadkami przelotu armady 
angielskich bombowców, które po nalotach na Niemcy lecieli 
lądować na lotniskach rosyjskich. Było tych samolotów chyba z 
300 sztuk. A o świcie nowa „atrakcja”. Obudził nas ciągły, głośny 
warkot pojazdów. Był to przejazd kilkuset czołgów, samochodów 
pancernych i ciężarowych w kierunku wschodnim. Uznałem, że 
może to być preludium do gorących dni i w porozumieniu z na-
szą grupą postanowiliśmy uciec.

 Rano między stodołami - już, już byliśmy poza terenem, a tu 
idzie Niemiec. Starszy facet. Stanęliśmy jak wryci, a on popatrzył, 
pokiwał głową i powiada: „kommt” (chodźcie). No, mówię sobie, 
to koniec. A on nam podaje z kuchennego wozu trzy takie okrą-

głe serki i ponagla nas do odejścia. Daliśmy sobie w pięty i tyle 
nas widział. Szliśmy tylko polnymi drogami, ścieżkami, aby nie 
napotkać Niemców. Jedną szosę musieliśmy przejść i tu wyminął 
nas samochód tzw. „buda” z żandarmami. Tknięci złym przeczu-
ciem zboczyliśmy w polną drogę skąd zobaczyliśmy za łukiem 
szosy jak stał ten samochód, z którego wyskakiwali żandarmi na 
spotkanie z nami. Wialiśmy wtedy z szybkością rakiety. Później 
dowiedziałem się, że w tym dniu była pacyfikacja jakiejś wsi i te 
szkopy chyba tam byli.. Tak to dobre zrządzenie losu pozwoli-
ło nam prawdopodobnie uniknąć zagłady. W domu byliśmy ok. 
16.00, a przeszliśmy drogę ok. 40 km na skróty. Niedługo zabawi-
liśmy w pieleszach domowych, bowiem znów ogłoszono mobili-
zację. Na dzień 1 sierpnia 1944 r. zbiórka na Rynku obowiązkowa 
pod karą aresztu i osadzenia w obozie. Tym razem przewieziono 
nas kolejką wąskotorową w rejon nad rzeką Nidą - miejscowość 
Motkowice - Stawy. Termin chyba związany był z wybuchem Po-
wstania w Warszawie, a jednocześnie z wymogami wojskowymi 
na froncie. Kopaliśmy rowy strzeleckie, przeciwczołgowe, bun-
kry itp. Spaliśmy w stodołach u gospodarzy, jedzenie z kotła - jak 
Niemcy - tylko chudo i cienko. Co tydzień zapłatę stanowiła bu-
telka 1/2 litra wódki. Józiu też dostawał. Ten „urobek” wieźliśmy 
w niedzielę do domu, gdzie Mama sprzedawała naszą  „krwawi-
cę”  na  chleb  czy  inne  potrzeby. 

 Zwolnienie  całej  grupy ok. 200 osób nastąpiło 2  październi-
ka 1944 r., bowiem na ten odcinek przyszło wojsko i zajęło nasze 
zakwaterowania - to znaczy gospodarzy przenieśli do stodół, a 
sami zamieszkali w ich domach - chatach. 

Do końca grudnia 1944 pracowałem w magazynie normalnie 
przy załadunku zboża do wagonów. Czuć było prawie namacal-
nie gęstą, groźną przyszłość. Masa wojska, stanowiska artyleryj-
skie, samochody, zaciemnienie - potwierdzały, że coś się dzieje. 
Wieczorami od 19.00 do 22.00 regularnie przylatywały samoloty 
zwiadowcze - radzieckie tzw. „kukuruźniki”, które rzucały flary - 
oświetlające całą okolicę - i małe bomby. Miały charakterystycz-
ny terkotliwy warkot silnika i przylatywały bardzo punktualnie. 
Niemcy się wściekali, ale oni byli nieuchwytni.

W dniu 12 stycznia 1945 r. od Wschodu słychać było kano-
nadę artyleryjską. W ekspresowym tempie wyjeżdżali Niemcy. 
Nie było już policji, żandarmów - tylko wojsko. Długie karawany 
aut sanitarnych i zwykłych ciężarówek przewoziły rannych do 
szpitala i dalej - do Częstochowy. W dniu 14 stycznia 1945 r. od 
rana narastała strzelanina. Pocisk armatni zburzył komin - wy-
wietrznik suszarni zboża w słodowni. Gruzy i odłamki spadały 
aż do naszego domu, tj. ok. 80 m. Około południa podjechały 
dwa czołgi radzieckie. Umorusani i zmęczeni żołnierze pytali o 
drogę do szosy w kierunku Częstochowy. Nie chcieli jeść ani pić 
i po chwili pojechali. Wiedzieliśmy, że już Niemców nie ma. Ru-
szyliśmy (Anna, Józiu i ja) na zwiady. 

Dowiedzieliśmy się, że tuż za stacją kolejową (koło Kupisa) 
stoi uszkodzony pociąg towarowy. Poszliśmy i olśnienie: w wa-
gonach były „skarby”. „Zdobyliśmy” beczkę ok. 50 kg masła. 
Dwa worki trzewików wojskowych, mąkę pszenną - dwa worki 
po 100 kg. Wziąłem na bary masło i poszedłem po sanki. Anna 
i Józiu pilnowali zdobyczy. Sankami zwieźliśmy to wszystko do 
domu. Potem poszliśmy do magazynu, gdzie pracowała Anna. 
Tam również były delikatesy. Wzięliśmy ok. 200 puszek sardy-
nek, kiełbasy suszone, cukierki i czekolady i wialiśmy, bo Rosja-
nie przejmowali te magazyny. Ale co mieliśmy to nasze. Całe to 
bogactwo pozwoliło nam na zaspokojenie smakowe i kalorycz-
ne po okresie braków i kłopotów żywnościowych. I tylko raz w 
życiu - właśnie wtedy - najedliśmy się sardynek. Większą część 
trzewików Mama sprzedała, bo wtedy to był towar poszukiwany. 
Dla siebie zostały mi trzy lub cztery pary. Wojna jeszcze trwała, 
ale my już byliśmy poza zagrożeniem ze strony Niemców.(cdn)

                                                                            Edward Kędzierski
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główna nr 53: koniec apteki i gabinetu

Nowe tr

Do sprzedaży wystawiono lokale  na parterze tej kamienicy, 
dotąd zajmowane przez aptekę i gabinet lekarski.

zacznie się od głównej
Wszystko zaczęło się jeszcze przed 

pandemią, w maju 2019 roku. Chodzi 
oczywiście o ponowne nawiedzenie 
Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej 
Ikony w Archidiecezji Poznańskiej. 

Jednak wspomniana pande-
mia,   która tak bardzo odciska swo-
je piętno na trybie naszego życia, 
już dwukrotnie zatrzymała także to 
wędrowanie kopii Czarnej Madon-
ny po parafiach ziemi wielkopolskiej. Latem tego roku wzno-
wiono Nawiedzenie i żyjemy tą mocną nadzieją, że dokładnie  
30 listopada ok. 17.30 samochodowa kaplica z wizerunkiem 
Czarnej Madonny zatrzyma się u zbiegu ulic Główna i Nadolnik. 
Stamtąd chcemy już na naszych ramionach w uroczystej procesji 
ponieść Obraz do kościoła przy ul. Mariackiej.

Sam tytuł artykułu podpowiada, że to właśnie parafia na 
Głównej będzie pierwszą w dekanacie nowomiejskim, do której 
zawita Jasnogórska Ikona. Stąd powędruje dalej – na os. War-
szawskie, na Zieliniec, do Antoninka, na Kobylepole, do kościoła 
św. Rocha i na Komandorię.

Zanim jednak doświadczymy tego wyjątkowego duchowego 
przeżycia, pragniemy jako parafia dobrze się do niego przygoto-
wać. Na pierwszym miejscu chodzi o duchowe przygotowanie. 
Stąd serdecznie zaproszenie do włączenia się w to dzieło. Już od 
ponad miesiąca realizujemy "Maryjną Nowennę Tygodni", pod-
czas której w kolejne wtorki modlimy się przed umieszczoną w 
naszej świątyni kapliczką z jasnogórskim wizerunkiem Matki 
Bożej. To zawsze początek tygodnia omadlania danej intencji. 
Aktualną jest modlitwa za dzieci i młodzież. Przez kolejne nie-
dziele listopadowe – 7, 14 i 21 – będą głoszone okolicznościowe 
kazania dotyczące maryjnych dogmatów wiary. W dniach od 25 
do 28 listopada będziemy przeżywać rekolekcje parafialne. Dzień 
poprzedzający Nawiedzenie będzie naznaczony cichą adoracją 

Najświętszego Sakramentu z okazjami do spowiedzi św. (od 8 do 
10, od 16 do 18 oraz od 20 do 22).

30 . 11.  2021  ok. 17.30  rozpocznie się samo Nawiedzenie procesją  
z Obrazem do kościoła, uroczystym powitaniem i Mszą św.  
pod przewodnictwem Ks. Bpa Zdzisława Fortuniaka. Obecność 
Obrazu zakończy się po godzinie 17 następnego dnia. W między-
czasie będą okolicznościowe nabożeństwa, czas cichej modlitwy 
i kilkugodzinne nawiedzenie w kaplicy w Bogucinie. O szcze-
gółach tego czasu będziemy mogli dowiedzieć się z okoliczno-
ściowego Folderu oraz jak zwykle z informacji zamieszczonych  
na naszej parafialnej stronie internetowej. Już teraz zapraszam 
do włączenia się w te wydarzenia duchowe jak i przez przyozdo-
bienie okien i balkonu swojego domu czy mieszkania. Niech to 
będzie także w ten widzialny sposób wyjątkowy czas w naszej 
parafii i całym dekanacie.             ks. prob. Zbigniew Szlachetka

główna nr 12: powstaje sklep aldi

W zachodniej części ul. Głównej trwa budowa sklepu 
należącego do niemieckiej sieci Aldi. 
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 będzie większy

Wizualizacje  fragmentów nowej części parku 
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OZNACZENIA

Drzewa istniejące

Drzewa do usunięcia

Drzewa projektowane

Granica działki

Granica opracowania

Ławka

Dystrybutor worków

Lampa

Nawierzchnia mineralna

Kamień płukany fr. 32-64 wraz z głazami

Trawnik

Trawy ozdobne - Panicum virgatum "North Wind" 

Trawnik wraz z kwiatami

Drzewa do przesadzenia

Nawierzchnia z ekokraty

Opornik betonowy 8x30x100

Krzewy liściaste - Philadelphus 'Virginal'

Krzewy liściaste - Rosa rugosa

ES Projekt Ewelina Gutowska
ul. Sienkiewicza 6/17, 60-817 Poznań
tel. 663 800 772

Temat Rozbudowa ścieżek spacerowych w parku T. Kirschke

Nazwa Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor

Zespół

Zarząd Zieleni Miejskiej Poznań

Skala 1:500 Data: 08.2020

Nr rys

1.2

mgr inż. arch. kraj Ewelina Gutowska

Lokalizac. dz. nr 12/30, 25, 10/2 ark. 09 dz nr 11/2, 17, 14/2, 18/2, 16/4, 

mgr inż. arch. Katarzyna Cynka-Bajon

Za zgodność mapy z oryginałem

15/2, 2/6 ark. 08 obręb Główna

Ławka z zabrukiem

Kosz na śmieci

Krzewy liściaste - Spiraea douglasii

Park im. ks. T. Kirschke

Na wielkie uznanie i zdecydowane poparcie zasługują sta-
rania Rady Osiedla Główna o powiększenie Parku im. Ks. T. 
Kirschke na znacznym obszarze od strony ul. Hlonda (fot. 
z prawej). 

Mają tam powstać ścieżki spacerowe, łączące nowy teren z już 
istniejącym parkiem(ryc. poniżej. Na nowej części będą elementy 
małej architektury, nastąpi wzbogacenie zieleni obecnie istnieją-
cej, utworzenie retencji wodnej w postaci tzw. ogrodu wodnego. 
Obszar, na którym przewiduje się  inwestycję, jest obecnie terenem 
niezagospodarowanym, z ciągiem pieszym  z płyt betonowych.  
          Należy  podkreślić, że  Zarząd Zieleni Miejskiej  po-
siada już kompleksowy projekt zagospodarowania wska-
zanego terenu sfinansowany w 2020 r. przez   Radę 
Osiedla Główna.  Przewidziano  łatwy dostęp dla osób 
niepełnosprawnych i brak barier architektonicznych. 
Nowe ścieżki zostaną  wykonane  z nawierzchni mineral-
nej  w pełni przyjaznej dla środowiska naturalnego, po-

wstaną ławki, kosze na śmieci, podajnik worków na psie 
odchody. Istniejąca zieleń wysoka (liczne, młode drzewa li-
ściaste w bardzo dobrym stanie), zostanie uzupełniona  ni-
ską roślinnością, trawami ozdobnymi i nowymi drzewami. 
 W zagłębieniu terenu woda opadowa zostanie zatrzymana w 
postaci ogrodu wodnego i wykorzystana przez roślinność. Koszt 
powiększenia Parku ks. T. Kirschke  wyceniono w 2020 roku na 
590 tys. zł. Radny osiedlowy Kamil Matyja złożył projekt do sfi-
nasowania  w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego .  

Ten teren przy ul prymasa Augusta Hlonda 
zostanie włączony do Parku im. ks. Tadeusza Kirschke 

i odpowiednio zagospodarowany. 
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Do końca, niemal do samego dnia wylotu z Poznania do 
Rzymu, mieliśmy wiele wątpliwości, czy odłożona o rok piel-
grzymka dojdzie do skutku. Udało się! Byliśmy kameralną, 
jedną z pierwszych zorganizowanych grup z Polski, które za-
gościły na włoskiej ziemi na przełomie czerwca i lipca br.

Było to bardzo inne pielgrzymowanie niż wszyst-
kie poprzednie, sprzed pandemii. Obowiązkiem wszyst-
kich było noszenie masek ochronnych zarówno  
w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na powietrzu. Toteż naj-
częściej ściągaliśmy je na moment robienia pamiątkowych zdjęć, 
jak chociażby do tego z Ogrodów Watykańskich z Bazyliką św. 
Piotra w tle. Utrudniało 
to dosyć mocno nasze 
pielgrzymowanie przy 
coraz wyższych tempe-
raturach powietrza, ale 
było warto.

Wyjątkowość wspól-
nego zwiedzania wyra-
żała się także normalnie 
niespotykanym o tej 
porze brakiem kolejek 
do różnych ciekawych 
miejsc. Oczekiwanie 
na dojście do grobu św. 
Pawła w jego bazyli-
ce zajęło nam zaledwie 
kilkanaście minut, choć 
był to dzień odpustu św. 

Piotra i Pawła. Pewnie nie byłoby tej kolejki wcale, gdyby nie 
fakt, że wchodziliśmy do Bazyliki św. Pawła bezpośrednio po 
Mszy św. tam odprawionej.

Trudno w krótkim felietonie opisać wszystkie atrakcje i wy-
mienić wyjątkowe miejsca godne zobaczenia, jak chociażby Asyż 
ze św. Franciszkiem i miasteczko Cascia ze św. Ritą. Rosły nam 
serca z dumy, kiedy natrafialiśmy na "polonica", jak chociażby 
na malowidło wiktorii wiedeńskiej Jana Matejki znajdujące się w 
Muzeach Watykańskich (fot. niżej). 

Udane pielgrzymowanie, a takim ono było, rodzi w sercu chęć 
podejmowania kolejnego. Dokąd? Może tym razem po polskiej 
ziemi, aby ucieszyć się bardzo wyjątkowymi miejscami, budow-
lami i historiami. Czas pokaże.

Pozdrawiam serdecznie zwłaszcza wszystkich złaknionych 
pielgrzymowania..                    ks. prob. Zbigniew Szlachetka

italia bez kolejek
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biuletyn policyjny

pomoc bezdomnym

 Ul. Baraniaka. N\n sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu 
marki Ford Galaxy poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej 2 
elementów karoserii 

 Ul. Warszawska. N\n sprawca na parkingu niestrzeżonym z 
samochodu Mazda dokonał kradzieży 2 szt. wkładów lusterek.  
Straty 3000 zł

 Rondo Śródka. Mężczyzna lat 40 ob. Ukrainy kierował po-
jazdem mechanicznym podrodze publicznej będąc w stanie nie-
trzeźwości 

Ul. Warszawska. Mężczyzna lat 53 ob. Ukrainy pomimo za-
kazu wydanego przez SR Poznań Nowe Miasto I Wilda kierował 
pojazdem marki Mercedes na drodze publicznej. 

Ul. Wiejska. N\n sprawca dokonał kradzieży katalizatora  o 
wartości 5000 zł .

 Ul. Baraniaka. N\n kierujący kierując pojazdem koloru 
niebieskiego jadąc ulicą Jana Pawła w kierunku Ronda rataje na 
skrzyżowaniu z ul. Berdychowo zderzył się z motocyklem dla 
którego sygnalizator S3 nadawał sygnał barwy zielonej. Kierujący 
nn pojazdem nie zatrzymał się I odjechał z miejsca zdarzenia. 

Ul. Św. Rocha. N\n sprawca poprzez zarysowanie powłoki 
lakierniczej drzwi przednich prawych dokonał uszkodzenia po-
jazdu marki BMW. Straty 1500 zł Ul. Piotrowo. Mężczyzna lat 23 
posiadał przy sobie susz roślinny pochodzenia narkotycznego.

Ul. Koronkarska. N\n sprawca na parkingu niestrzeżo-
nym z pojazdu Opel dokonał kradzieży katalizatora.

Ul. Krańcowa. N\n sprawca wykorzystując nieuwagę zgła-
szającego z otwartego pojazdu dokonał kradzieży plecaka z za-
wartością portfela z dokumentami. 

 Ul. Majakowskiego. N\n sprawca poprzez wykonanie 
otworówdokonał uszkodzenia zbiornika paliwa przy pojeździe 
Mercedes Vito. Straty 4000 zł 

 Ul. Trocka. N\nsprawca na parkingu niestrzeżonym po-
przez wybicie szyby dokonał włamania do samochodu marki 
Nissan Juke, a następnie kradzieży kurtki o wartości 500 zł.

Ul. Darzyborska. N\n sprawca na parkingu niestrzeżo-
nymz samochodu marki Skoda Octawia dokonał kradzieży 4 szt. 
kół. Straty 4000 zł.

 Ul. Krańcowa. N\nsprawca na parkingu niestrzeżonym 
z pojazdu marki BMW dokonał kradzieży 2 szt lusterek straty 
1000 zł.

 Ul. Warszawska. N\n sprawca z pojazdu marki Lexus 
dokonał kradzieży wkładów obu lusterek bocznych od pojazdu 
marki Lexus. Straty 2840 zł.

 Ul. Minikowo. Mężczyzna lat 54 groził zgłaszającej pozba-
wieniem życia I zdrowia.  

Ul. Gospodarska. Mężczyzna lat 20 posiadał przy sobie 
susz roślinny pochodzenia narkotycznego 

Ul. Zamenhofa. Zgłaszająca zawiadomiła, iż n/n sprawca do-
konał kradzieźy portfela z zawartościa dokumentów, pierścionka 
złotego oraz pieniędzy. Straty 1090 zł. 

Ul. Gnieźnieńska. N\n sprawca dokonał kradzieży katali-
zatora, tłumika oraz wycieraczek  pojazdu  Mercedes. Straty 1600 
zł.

Ul. Głuszyna. Mężczyzna poprzez wyrwanie klamki w 
drzwiach i rozbicie lusterek dokonał uszkodzenia samochodu 
Nissan. Ponadto poprzez uderzenie w głowę naruszył nietykal-
ność cielesną zgłaszającego. .

 Ul. Warszawska. N\n sprawca dokonał kradzieży wkładów 
lusterek od samochodu Skoda Superb zaparkowanego na parkin-
gu niestrzeżonym. Straty 3000 zł. 

 Ul. Krańcowa. Kobieta lat 26 i mężczyzna lat 25 zatrzyma-
ni jako osoby podejrzane o posiadanie substancji narkotycznych 
w postaci suszu roślinnego..

 Ul. Jana Pawła II. Mężczyzna lat 47 na drodze publicznej 
kierował pojazdem marki VW Caddy będąc w stanie nietrzeź-
wości

Ul. Bałtycka. Mężczyzna lat 58 na drodze publicznej kierował 
pojazdem marki Citroen będąc w stanie nietrzeźwości. 

Ul. Starołęcka. Zgłaszający zawiadomił, iż w pomieszczeniu 
z nielegalnymi automatami do gier, którego jest pracownikiem, 
jeden z 3 nn mężczyzn, ubranych na czarno zamaskowanych po-
przez wykręcanie rąk oraz skrępowanie doprowadzilido stanu 
bezbroności zgłaszającego, po czym pozostałych dwóch dokonał 
kradzieży jego pieniędzy w kwocie 2800 zł, telefonu komórko-
wego oraz 3 automatów do gier, a następnie oddalili się białym 
busem.  Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

W związku z trwającym okresem zimowym, 02-05 listo-
pada 2020 roku funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Spo-
łecznej Komisariatu Poznań Nowe Miasto  odwiedziły osoby 
bezdomne, przebywające na podległym rejonie. Celem akcji 
było zwrócenie uwagi osób pozbawionych dachu nad głową na 
niebezpieczeństwo, związane z pogarszającymi się warunkami 
pogodowymi oraz zaoferowanie im wszechstronnej pomocy. 

Okres zimowy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne 
niosą realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych. 
Wielu z nich, pomimo świadomości zagrożenia nie chce zmienić 
trybu swojego życia oraz nie podejmuje działań gwarantujących 
im bezpieczeństwo. Podczas kontroli miejsc przebywania osób 
bezdomnych, koczowisk, funkcjonariuszki sprawdzały ogólną 
sytuację przebywających tam osób oraz oferowały im wszech-
stronną pomoc, m.in. pomoc w dotarciu do noclegowni, schro-
nisk dla bezdomnych lub miejsc, w których mogą oni otrzymać 
niezbędną pomoc oraz informowały gdzie mogą oni zjeść gorący 
posiłek, otrzymać ciepłą odzież lub doraźnie schronić się przed 
zimnem.

Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bez-
domne, samotne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofia-
rami nagłych wychłodzeń. Jeden telefon może uratować ludz-
kie życie!                                 Sierż. sztab. Agnieszka Śródecka 
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SKLEP Warzywno-Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  
     ZAPRASZAMY

Antoninek Zieliniec Kobylepole sprzedani przez zkzl 
 Dziś spółka parkingowa APCOA  zamontowała  przy komunal-

nych blokach przy u. Łaskarza tablicę PARKING PŁATNY. Miesz-
kańcy nie mają jednak żadnej wiadomości, od kiedy muszą płacić za 
parkowanie. Część mieszkańców już przeparkowało swoje pojazdy 
na pobliskie ulice w obawie nałożenia kar, o jakich mowa w regula-
minie umieszczonym przy parkomacie. 

Nie mamy też żadnych informacji o tzw abonamencie dla mieszkań-
ców bloków komunalnych,  o którym pisał rzecznik prasowy ZKZL pan 
Łukasz Kubiak. Mieszkańcy są oburzeni tym, że znienacka mają płacić 
tak wygórowane stawki za parkowanie przy swoich mieszkaniach, tym 
bardziej że w momencie przekazywania nam kluczy i podpisywaniu 
umów najmu informowano nas, że do każdego mieszkania przypisane 
jest 1,5 miejsca parkingowego. 

Rzecznik prasowy ZKZL twierdził, że parking po przejściu przez AP-
COA  będzie bezpieczniejszy, a tymczasem, jak wynika z regulaminu, 
nic się nie zmieni. Nadal jest to parking niestrzeżony, a  APCOA nie po-
nosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą tu zaistnieć.

Jedyna zmiana to ta, ,że lokatorzy komunalnych mieszkań będą mu-
sieli płacić za coś co już mieli dotychczas bezpłatnie, a APCOA łatwo 
zarobi kosztem  niezamożnych w większości okatorów, których nie było 
stać na własne mieszkania i którzy z tego powodu mieszkają w budyn-
kach komunalnych w których czynsz jest i tak wysoki. Mieszka tu także 
wiele osób niepełnosprawnych i starszych, dla których płatny parking 
będzie to wielkim utrudnieniem, ale ZKZL to nie obchodzi.

Od redakcji: Tekst i zdjęcia nadesłał nam mieszkaniec komunal-
nego bloku przy ul. Łaskarza na Komandorii.Tytuł i podpisy pod zdję-
ciami pochodzaą od redakcji.

Płatny parking przy komunalnych blokach stanowi karygodne 
pogwałcenie przez ZKZL umów zawartych z lokatorami.

Parkometr ustawiony przez APCOA za zgodą miejskiej spółki jest 
współczesnym  bandytą rabującym zniewolonych mieszkańców.

Bezwzględnie i bezpodstawnie wyrwane mieszkańcom pieniądze 
trafią do zagranicznych podmiotów.

Wkrótce takie parkingi, jako skutek zmowy urzędniczo biznesowej
z pewnością pojawią się przy innych komunalnych blokach.





 Wyżej: Stawek w Parku Nadolnik w jesiennej odsłonie.
Nżej  z lewej: budowa nowej nawierzchni alejek w Parku Tyciąclecia.
Nżej  z prawej: jedna z alejek już z nową nawierzchnią mineralno-żywiczną.


