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SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum w zawodach:
•       Technik technologii drewna NOWOŚĆ
• Technik automatyk
• Technik ekonomista – klasa akademicka
• Technik hotelarstwa
• Technik informatyk – klasa akademicka
• Technik logistyk – klasa akademicka
• Technik mechanik – programista i operator obrabiarek numerycznych CNC
• Technik mechatronik – klasa akademicka
• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła Pierwszego stopnia
• Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań i inne firmy)
• Krawiec – patronat PIÓREX S.A. Swarzędz
• Kucharz
• Magazynier – logistyk (patronat Imperial, Colian, Clip)
• Automatyk (patronat VW Poznań i inne firmy)
• Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (patronat VW Poznań)
• Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF Polska i inne firmy)
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Mechatronik 
• Stolarz
• Tapicer
Kształcenie we wszystkich zawodach w klasie wielozawodowej.
 Rekrutacja 16 maja – 20 czerwca 2022 r.
Znajdź nas na Facebooku! 
Oficjalny link na stronie internetowej szkoły.
Ul. Mielżyńskiego 5A 62-020 Swarzędz
Tel. 61 8172 281  www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl
www.zs nr1swarzedz.powiat.poznan.pl

Drzwi Otwarte
18  marca 2022 r. godzina 17.00- 19.00
19 marca 2022 r. godzina 09.30 - 12.00
22 kwietnia 2022 r. godzina 17.00 - 19.00
23 kwietnia 2022 r. godzina 09 - 12.00
Zapraszamy na Targi Edukacyjne w dniach 11 - marca 2022 roku PAWILON 5

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU
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Wspomóż Ukrainę

To, czego doświadczają obecnie Ukraińcy, 102 lata  temu 
przeżywali Polacy. W 1920 roku mordujące hordy zwane ar-
mią sowieckiej Rosji  wtargnęły na teren nowo odrodzonej po 
zaborach Polski i parły na Warszawę, aby zająć naszą stolicę i 
ulokować w niej pseudo rząd, podlegający całkowicie  bolsze-
wikom, na czele z krwawym dyktatorem Leninem. On sam w 
odezwach kierowanych do czerwonych hord usilnie zachęcał je 
do zdobycia Warszawy, obiecując głodnemu motłochowi łatwe 
obłowienie się  w cenne  łupy i  wszelkie bogactwa.

Komuniści, zdrajcy polskiego narodu i wrogowie wolnej Pol-
ski jak Róża Luksemburg, Julian Marchlewscy oraz inni  kanalie  
już czekali w pobliżu i pogotowiu, aby stworzyć w Warszawie 
rząd na usługach Lenina oraz  jego kamratów. Tak samo obec-
nie wychowany na komunistycznych wzorcach Putin usiłuje za 
wszelką cenę zdobyć Kijów, aby umieścić tam swoją bandę, ma-
jącą rządzić Ukrainą zgodnie z życzeniem Moskwy. 

Śmiertelnie zagrożeni czerwoną nawałą, Polacy w 1920 roku  
potrafili zorganizować wielki powszechny, bohaterski, zbrojny  
opór przeciwko pałającym mordem   sotniom Lenina. Podob-
nie  obecnie Ukraińcy zdobyli się  na zorganizowanie heroicznej 
obrony swojej  ojczyzny śmiertelnie zagrożonej krwawymi ła-
pami Putina . 

Zdumiewających podobieństw sytuacji Polski przed ponad 
wieku i sytuacji  Ukrainy obecnie jest znacznie więcej. Nasz kraj, 
broniący się wówczas przed zagładą z rąk bolszewickich barba-
rzyńców, otrzymał od cywilizowanego  świata  pomoc w postaci 
broni, wojskowego sprzętu, doradztwa i potrafił tę cenną pomoc 
dobrze wykorzystać. Teraz Ukraina  umie właściwie zastosować 
nowoczesny obronny oręż dostarczany przez  Zachód w tym i 
Polskę. W wojnie z komunistycznym najazdem przed stuleciem 
Polacy masowo ochotniczo zgłaszali się pod broń i walczyli na 
smierc i życie. a obecnie Ukraińcy też bez żadnego przymusu 
stają   z najwyższą odwagą przeciwko zbrodnicej armii rosyj-
skiej.    

Walcząca  z komunizmem odrodzona po zaborach Polska, 
pod wodzą Józefa Piłsudskiego zabiegała usilnie o powstanie 
wolnego, niepodległego państwa ukraińskiego. Dziś nasz kraj 
stara się jak może bronić wolnej, niepodległej Ukrainy i popiera 
jej starania o przyjęcie do Unii Europejskiej oraz NATO.

                                                                            Marcin Dymczyk     

Ukraina 2022 jak polska 1920 

Od czwartku 3 marca br. ,  na pływalni przy ul. Spy-
chalskiego działa punkt zbiórki darów dla Ukrainy.Lista 
przyjmowanych produktów jest na bieżąco aktualizowa-
na na profilu facebookowym Czuły Poznań https://www.
facebook.com/czulypoznan. Wśród nich znajduje się 
żywność o długim terminie ważności, bielizna, środki 
higieniczne, latarki, powerbanki itp. 

Miejscem zbiórki jest hol pływalni krytej Chwiałka 
przy ul. Spychalskiego 34. Wolontariusze  czekają na 
darczyńców codziennie. W dni powszednie punkt  czyn-
ny od 8:00 do 18:00, a w soboty i niedziele od 8:00 do 
16:00. Kontakt: 

Rzecznik Prasowy POSiR Filip Borowiak
f.borowiak@posir.poznan.pl
tel. 48 61 8 357 929;  48 572 353 472

Rada Ministrów przyjęła  uchwałę, która ma na celu do-
stosowanie przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
do współczesnych czasów. Wśród planowanych zmian m.in. 
możliwość pochówku poza cmentarzem, elektroniczne karty 
zgonu czy ochrona starych nekropolii. Dotąd w kwestii cmen-
tarzy i chowania zmarłych obowiązywała ustawa z 1959 roku. 

Grzebanie zmarłych w niewyznaczonym miejscu bądź rozsy-
panie prochów poza obszarem cmentarza, jak dotąd, było niele-
galne i groziło wysoką karą grzywny. W nowej ustawie jednym 
z ważniejszych punktów jest zapis umożliwiający pochowanie 
zmarłego poza terenem cmentarza, tzw. ekologiczny pochówek. 
W ramach niego rolę nagrobków mogą odgrywać np. kamie-
nie lub drzewa. Na takich grobach nie stawia się krzyży ani nie 
umieszcza świec, zniczy i wiązanek kwiatów.

Nowelizacja ma też objąć opieką stare i zabytkowe cmenta-
rze. Według dotychczasowych zapisów możliwe było wykupienie 
zaniedbanych miejsc w celach komercyjnych lub też przez oso-
bę prywatną, wtedy nagrobki i ludzkie szczątki były po prostu 
usuwane. Wprowadzane zmiany mają uniemożliwić takie dzia-
łania. Wszystkie miejsca pochówku, także te niszczejące, będą 
podlegały ochronie. Wykupienie terenu pocmentarnego będzie 
dozwolone dopiero po legalnej ekshumacji spoczywających tam 
ciał.

Nowością będzie też instytucja koronera. Znana w Wielkiej 
Brytanii czy USA  Osoba, pełniąca taką funkcję, będzie prowa-
dziła śledztwo w sprawie nagłego zgonu, który np. nastąpi w spo-
sób nienaturalny lub którego okoliczności wydadzą się niejasne.

Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie na terenie całego 
kraju systemu, będącego internetową bazą danych, gromadzą-
cego informacje o pochowanych osobach na terenie danej ne-
kropolii. Jak na razie nie wszystkie cmentarze dysponują takimi 
możliwościami. 

Ma być również lepsza ochrona grobów i cmentarzy wojen-
nych, grobów weteranów walk o niepodległość, ale też grobów 
osób zasłużonych także na innych polach aktywności 

Ponadto będzie można zdigitalizować księgi parafialne z ak-
tami zgonów nawet sprzed wielu lat.  Zmiany usprawnią więc 
pracę historykom, genealogom czy poszukującym informacji o 
własnej rodzinie.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest wprowadzenie elektro-
nicznych karty urodzenia oraz zgonu, które będą obsługiwane za 
pomocą strony internetowej lub aplikacji mobilnej. 

Nowe przepisy zostaną dostosowane do aktualnych zapisów 
prawnych oraz będą stanowić ułatwienie dla rodziny zmarłego, 
urzędników, lekarzy czy instytucji pogrzebowych. Ustawa ma za-
cząć obowiązywać już od czerwca 2022 roku.

noWa UstaWa o cmentarzach 
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Mija nam roczek...
Drodzy Odbiorcy oraz Mieszkańcy !
Kiedy w marcu ubiegłego roku ,,wystartowaliśmy” z pierw-

szą audycją, nie liczyliśmy na taki duży odbiór społeczny. Dziś, 
po kilkuset godzinach  spędzonych przy nagraniach i paru ty-
siącach  przy montażu, stwierdzamy że było warto !

nasza lokalna teleWizja  cybina tV
W dalszym ciągu nie zamierzamy na kanale propagować żad-

nych ideologii oraz emitować nachalnych reklam. 
CybinaTV  pozostanie telewizją Mieszkańców i dla Mieszkańców, 

nadającą ,,do końca świata i jeden dzień dłużej” .
Z podziękowaniem za dotychczasową ,,łączność”  
 Tradycyjnie  ŁAPKA W GÓRĘ I SUBSKRYBUJCIE !
                                  Redaktor Naczelny Krzysztof Bartosiak 

Miniony miesiąc w siedzibie Cybiny TV przy ul. Gronosta-
jowej w Kobylepolu był pełan wydarzeń. Widzowie nie mogli 
narzekać na nudę, a redakcja poczyniła kolejny krok w celu  
nieustannego wzbogacania programu.

Wieści z fyrtla to cykl wiadomości lokalnych w znacznej mie-
rze tworzonych przez samych widzów co z pewnością odróżnia 
je od informacji jakie znamy. W wydaniach lutowych   wiadomo-
ści niezwykle  ciekawą , a zarazem inspirującą informacją była ta 
o zamontowaniu tzw. „książkomatu”, który pojawił się przy ulicy 
Łomżyńskiej (fot. niżej) oraz w Szczepankowie przy poczcie. Ob-
sługa urządzenia jest banalnie prosta. Wystarczy wybrać intere-
sującą nas pozycje i otworzyć odpowiednie okienko. 

Wszechstronna  cybina tV  Bardzo ciekawym jest także wywiad z kominiarzem...a właści-
wie kominiarką. Zawód kojarzony z typowo męskim podejściem. 
Joanna Konieczna- Mansfeld (na zdjęciu niżej) uchyli nam ,,cy-
lindra” i  udzieli wielu cennych wskazówek.

Informacja o książkomacie jest istotna, ponieważ redaktorzy 
programu informują w ten sposób nie tylko o nowości na  osie-
dlu, lecz także popularyzują słabe w dobie mediów społeczno-
ściowych czytelnictwo. Wieści z fyrtla niewątpliwie pobudzają 
także do obywatelskiej aktywności lokalne społeczności. Wybicie 
szyby wiaty przystankowej (przystanek tramwajowy Łomżyńska) 
wydaje się tylko pozornie błahym wydarzeniem. Brak szyby jest 
niezwykle istotny zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym, jaki 
aktualnie przeżywamy. Tylko szybka reakcja mieszkańców i od-
powiednie działanie miejskiego monitoringu pozwoliło na bły-
skawiczne ujęcie sprawcy niecnego czynu. 

Dużo informacji poświęcono także porządkowaniu cmenta-
rza w Zielińcu  i stanie osiedlowych placów  zabaw dla dzieci. Z 
informacji miejskich na uwagę zasługuje wzmianka o Rowerze 
Miejskim oraz 25-leciu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. 

Ta nowa tablica przy wejściu do nieczynnego cmentarza 
przy ul. Leśnej w Zielińcu, jest zasługą wolontariuszy 

porządkujących i przywracających pamięci starą nekropolię, 
służącą kiedyć mieszkańcom parafii pw. Ducha Świętego.
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Gratką dla wielu widzów CYBINA TV 
i czytelników   będą wieści sportowe  

    W zakresie naszej koronnej dyscypliny, jaką niewątpliwie jest 
obecnie żużel, na uwagę zasługują dwie niezwykle ważne infor-
macje. Pierwszą z nich jest powrót do poznańskiego zespołu do-
brze znanego Tomasza Bajerskiego, który pełnić będzie funk-
cjęmenadżera zespołu. Równie istotne okazuje się pozyskanie 
łotewskiej perełki Fracisa Gustsa  które jest wynikiem dobrych 
relacji z aktualnym Drużynowym Mistrzem Polski z Wrocławia.  
W pełni skompletowany już zespól z niecierpliwością czeka na 
nowy sezon (zdjęcie poniżej). Ostatnim elementem przygotowań 
będzie obóz zespołu, który rozpoczął się 27 lutego w Gdańsku. 

Zmienił się nie do poznania wygląd wejścia na stary cmentarz 
przy ul. Leśnej i umieszczono tu tablicę informacyjną

Wolontariusze uporządkowali wiele grobów i zabiegają  
o ogrodzenie  miejsca poczynku byłych mieszkańców  okolicy.

Nie samym jednak żużlem Cybina żyje
Dowodem tego jest choćby ostatni odcinek programu 

„Rady dla rady”, który szerzej opisywaliśmy poprzednim 
wydaniu. Tym razem gościem programu była kulturystka 
Tatiana Zala - mistrzyni świata w kulturystyce(na zdjęciu z 
prawewj). Odcinek ten niewątpliwie miał na celu populary-
zację kulturystyki jako dyscypliny sportu. Obecność w stu-
diu tak znamienitego gościa sprawiła, że sportem tym mogli 
zainspirować  się nie tylko ci, dla których byłby to początek 
przygody. Nasz utytułowany gość podzielił się praktyczny-
mi wskazówkami także z tymi, którzy nie tylko sportowo, 
ale i rekreacyjnie na co dzień dbają o swoje ciało.

Powyższy program udowodnił także, że w zakresie sportu, 
Cybina TV  dążyć będzie do nieustannego poszerzania hory-
zontów i uatrakcyjniania oferty programowej. Nie pozostaje za-
tem nic innego jak zaprosić do śledzenia działań oraz subskryp-
cji Cybina TV w serwisie You Tu. Redaktor Szymon Lipiński 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
SERCA WCIĄŻ OTWARTE

PodziękowaniaPodziękowaniaPodziękowania

 

 

 
  Pragniemy gorąco podziękować za pamięć , którą nas
otaczacie przez cały rok. Dziękujemy także za prezenty,
które od Was otrzymaliśmy z okazji Dnia Dziecka, Świąt
Bożego Narodzenia i tak po prostu bez okazji .Jesteśmy
Wam bardzo za to wdzięczni . To właśnie dzięki Wam na

twarzach naszych dzieci gościł często uśmiech, a
świadomość o tym, że mamy wokół siebie tylu

wspaniałych ludzi dodawała nam siły. Skarpetki, które dla
nas zbieracie " ratują nam niekiedy dzień". Trudno mieć
rano dobry humor, gdy w szufladzie jest jedna skarpetka

lub nawet dwie , lecz każda w innym kolorze. Bańkami
mydlanymi bawią się najmłodsi ..... ale i też najstarsi nasi

wychowankowie. To Wy sprawiacie, że nad naszym
"DOMKIEM" w Górze często świeci słońce. Dziękujemy
Wam za to i posyłamy promyk słońca dla Was, żeby na

twarzach waszych także często gościł uśmiech. 
                           Wychowankowie i pracownicy

                            Domu Dziecka w Górze
 

Dziennik czasu zarazy
coVid i Wojna

Na początku lutego covid – pośrednio – burzy mi ,,harmono-
gram”  leczeniea szpitalnego. Zamiast z SOR 
szpitala przy Szwajcarskiej trafić na tamtejszy 
oddział chorób wewnętrznych, zastaję ,,od-
dana” do szpitala Raszei. Powód? Na Szwaj-
carskiej na ,,moim” oddziale wykryto covid, 
oddział zamknięto, pacjentów do dalszej ho-
spitalizacji trzeba było, po niezbędnych testach 
(bez względu na posiadanie albo  i nie ,,pasz-
portu”) przekazać do innych szpitali. 

Na kilka tygodni wyłączam się z covidowego tematu i choć mo-
głabym śledzić doniesienia telewizyjne to tego nie robię z prozaicz-
nego powodu: nie mam 2-złotówek, aby zasilić mały telewizorek 
w sali chorych. Zresztą, moja choroba jest mi przez ten czas naj-
bliższa. Z radością jednak w połowie lutego przyjmuję informa-
cję, że liczba chorych spadła do 20 tys. zachorowań, że pandemia 
spowalnia, choć nadal wielu ludzi umiera. Tymczasem u jednej 
ze współpacjentek medycy wykrywają, wydawałoby się, że chorobę 

z minionych wieków. Wszy. Ile osób zaraziła? Tego nie wie nikt. 
Personel urządza pani istny salon kosmetyczno-fryzjerski, dostaje 
nawet z zasobów lecznicy specjalny środek i  po krótkim czasie zo-
staje wypisana ze szpitala. 

Tymczasem dociera do nas wszystkich, a w Polsce szczególnie, 
nowa groza: Rosja ruszyła na Ukrainę. Jest WOJNA! Rosjanie już 
weszli do Kijowa...

W ostatnie dni lutego notuje się w Polsce nieco ponad 16 tys. 
zachorowań i niecałe 200 zgonów. Być  może  - myślę nieco głupio, 
bo długi pobyt w szpitalach ogłupia – pandemia wystraszyła się 
wojny...  Docierają do mnie nieoficjalne informacje, że od początku  
marca w niektórych instytucjach, które jednak powinny mieć kon-
takt ze swoimi klientami bezpośredni, zakończy się praca zdalna, 
na telefon. Nikt nikogo nie zwalnia jednak z obowiązku noszenia 
maseczek w miejscach zamkniętych (np. w sklepach), zachowania 
odpowiedniej odległości od bliźniego, częstego mycia i dezynfeko-
wania rąk.

Teraz trzeba by powiedzieć nieco potocznie: pożyjemy, zobaczy-
my. A tak, na marginesie, aż mi trudno uwierzyć, że ten ,,Dzien-
nik” prowadzę na łamach MY od dwóch covidowych lat. Można 
mieć nadzieję, że to jeden z ostatnich zapisków.

                                                                                 Ewa Kłodzińska

Nauka zdalna… szkoła opustoszała, jedynie przedszkolaki 
i uczniowie klas 1-4  wypełniają szkolne korytarze, sale, ław-
ki.. Na szczęście to wszystko już za nami…

Pomimo pandemii i tych trudnych dla nas wszystkich 
czasów, wolontariat działający w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 7 nie zapomniał o osobach potrzebujących.  Od 
wielu lat współpracujemy z Domem Wsparcia Dziecka  
i Rodziny w Górze. Jak co roku planów było wiele, niektórych 
nie udało się zrealizować, inne zostały przesunięte na lepszy, po-
covidowy czas, jednak znalazł się sposób na to, aby zrealizować 
chociaż część marzeń młodzieży z ośrodka. Cała społeczność 
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rano dobry humor, gdy w szufladzie jest jedna skarpetka

lub nawet dwie , lecz każda w innym kolorze. Bańkami
mydlanymi bawią się najmłodsi ..... ale i też najstarsi nasi

wychowankowie. To Wy sprawiacie, że nad naszym
"DOMKIEM" w Górze często świeci słońce. Dziękujemy
Wam za to i posyłamy promyk słońca dla Was, żeby na

twarzach waszych także często gościł uśmiech. 
                           Wychowankowie i pracownicy

                            Domu Dziecka w Górze
 

szkolna zmobilizowała się do zebrania dla swych rówieśników, w 
ramach przedświątecznych prezentów, skarpetek oraz słodyczy. 

Jednak dowiedzieliśmy się, że jest jeszcze jedno pragnienie, o 
którym myślą dzieci. Ich małym marzeniem były bluzy: „takie 
modne, z kapturem”- jak przekazał „dobry duszek”. Dla naszych 
wolontariuszy i ich wspaniałych rodziców nie było to trudne 
zadanie. W ekspresowym tempie zakupiono odpowiednią ilość 

przeróżnych kangurek i razem z łakociami i skarpetkami powę-
drowały do uradowanych podopiecznych zaprzyjaźnionej pla-
cówki. Wszystko to udało się jeszcze przed Świętami Bożego Na-
rodzenia w pełnym reżimie sanitarnym. Obopólnej radości nie 
było końca, zgodnie ze znaną sentencją: „Dobro. Im więcej go 
dajesz, tym więcej dostajesz”. 

To nie piersza i nie ostatnia akcja naszego szkolnego wolonta-
riatu, lecz zasługuje na ogromne brawa, gdyz ci młodzi ludzie ze 
swoimi rodzicami i nauczycielami, pomimo strachu w jakim żyje-
my o zdrowie swoje i bliskich pamiętali o innych, potrzebujących i 
wbrew spustoszeniu, jaki wszyscy czujemy od wybuchu pandemii, 
ich serca są wciąż tak samo otwarte i gotowe do zarażania innych 
jedynie pozytywnymi czynami i ciepłym słowem. Za to wszystko,  
w imieniu Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 7, serdecznie dziękujemy: Rodzicom, 
uczniom oraz opiekunom wolontaria.Zespół ds. Promocji ZSP 7

    K. Nowacka, E. Przybył, M. Kruszona-Wiśniewska
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PRZEDSZKOLE 192 ZAPRASZA

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne ZSP 7 w Poznaniu z 
ogromną radością zapraszają do zapoznania się z ofertą edu-
kacyjną naszej placówki. Wszelkie informacje dotyczące ter-
minów oraz obowiązującej dokumentacji znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej szkoły. 

oferta rekrUtacyjna do pierWszej klasy szkoły podstaWoWej 2023
W zespole szkolno-przedszkolnym nr 7 W poznaniU

Nasza placówka z wielkim oddaniem oraz gwarancją najwyż-
szej staranności i opieki corocznie przygotowuje się na powitanie 
pierwszoklasistów, gdyż wiemy, że jest to ogromne przeżycie za-
równo dla dzieci, jak i rodziców. Zespół Szkolno - Przedszkolny 
nr 7 to oddani swojej pracy nauczyciele, którzy wiedzą co dla 
uczniów jest najlepsze. 

Zapewniamy naszym przyszłym wychowankom oddzielny 
segment, do którego nie wchodzą uczniowie klas starszych, w 
którym znajdują się przyjazne dzieciom klasy z nowoczesny-
mi tablicami multimedialnymi. W sali każde dziecko ma swoją 
ławkę, szufladę do przechowywania przyborów, a także miejsce 
przeznaczone do swobodnej zabawy. 

Po zajęciach lekcyjnych uczniowie klas pierwszych mogą spę-
dzać miło czas w świetlicy. Tutaj również przebywają wyłącznie 
w towarzystwie samych „pierwszaków”. Szkoła posiada także sto-
łówkę, do której uczniowie udają się z nauczycielem. W ciepłe 
dni dzieci będą mogły spędzić czas na  placu zabaw, czy boisku, 
a gdy pogoda nie dopisze mogą bawić się w małej lub dużej sali 
gimnastycznej. W okresie wakacyjnym organizujemy półkolo-
nie, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Nasza placówka dba o wszechstronny rozwój ucznia, dlatego 
organizujemy różnorodne zajęcia, np. robotyka, zajęcia sporto-
we, kółka zainteresowań oraz zajęcia logopedyczne. Gwarantu-
jemy też opiekę pedagoga i psychologa. Nauczyciele - wycho-
wawcy przez cały rok organizują swoim podopiecznym ciekawe 
wycieczki, warsztaty. Mobilizują do udziału w konkursach oraz 
projektach. Posiadamy dobrze wyposażoną bibliotekę, a w niej 
uśmiechnięte panie bibliotekarki, które zarażają dzieci pasją czy-
tania. 

 U nas każdy znajdzie coś dla siebie, nie zwlekaj i 
odwiedź nas podczas Drzwi otwartych  15 marca ! 

                         Zespół ds. Promocji: K. Nowacka, E. Przybył, 
                                                             M. Kruszona-Wiśniewska 

Marzysz o tym, by 
Twoje dziecko czuło się 
bezpiecznie na nowym 
etapie swojego życia? 
Chciałbyś, by fanta-
stycznie bawiło się każ-
dego dnia? 

Nasza placówka za-
pewnia dzieciom zbilan-
sowany rozwój podczas 
zajęć prowadzonych przez doskonałych profesjonalistów z wielo-
letnim stażem, których misją jest rozkochanie przedszkolaków w 
zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. Każda z sal posiada oddzielną 
toaletę, o którą personel dba z należytą precyzją. Plac zabaw i bo-
isko dostarczą dzieciom inspiracji do wielu pasjonujących przygód 
w gronie koleżanek i kolegów. Rozumiemy jak istotne jest dbanie 
o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, stąd zapewniamy 
im dostęp do zajęć z rytmiki, języka angielskiego oraz wsparcie lo-
gopedy. Dbamy także, by rozwijały się harmonijnie pod względem 
fizycznym, dlatego prowadzona jest gimnastyka korekcyjna. 

Przedszkole nr 192 w Poznaniu przeznaczone jest dla  dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. Czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00. Bu-
dynek został starannie przystosowany do potrzeb naszych przed-
szkolaków, co zapewnia komfortowe warunki rozwoju i bezpie-

czeństwa naszych podopiecznych. Sale są  przestronne i estetycznie 
urządzone, wyposażone w odpowiednie sprzęty, meble, monitory 
interaktywne i pomoce dydaktyczne dostosowane 

do wzrostu i wieku dzieci oraz ich liczby w danym oddziale. 
W każdej sali znajdują się różnorodne kąciki zabaw, których or-
ganizacja ulega zmianom w zależności od realizowanego progra-
mu oraz potrzeb i zainteresowań dzieci. Baza dydaktyczna sprzy-
ja stymulacji różnych form aktywności dzieci, uwzględniając ich 
potrzeby, związane z wiekiem oraz zróżnicowanym rozwojem. 
Położenie placówki stwarza także doskonałe warunki do częstych 
spacerów i prowadzenia obserwacji przyrody zmieniającej się pod 
wpływem następujących po sobie pór roku. Zajęcia wychowawczo 
- dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci, 
tak aby czerpało ono radość z zabawy, z przyjemnością odkrywa-
ło i poznawało świat, zdobywało nowe doświadczenia, uczyło się 
nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, osiągało sukcesy i 
nabywało wiarę we własne siły. Nasze przedszkole cieszy się dobrą 
opinią wśród rodzi-
ców.  Zapraszamy 
do poznania nasze-
go przedszkola. 

Zespół Szkolno 
– Przedszkolny nr 
7 serdecznie za-
prasza!!!

B. Mantas, 
K. Łubkowska
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diamenty, zbrodnie
i polityka

W styczniu bieżącego roku Tajlandia i Arabia Saudyjska 
zdecydowały się ocieplić swoje wzajemne relacje i przywrócić 
stosunki dyplomatyczne. Premier Tajlandii Prayuth Chan-o-
cha złożył oficjalną wizytę w Arabii Saudyjskiej, gdzie został  
przyjęty przez króla Salmana. Oba kraje zobowiązały się także 
do wymiany ambasadorów.

No i co to za news? Błahostka jakaś wzmianki niewarta, 
zwłaszcza w obliczu tego, co się w tej chwili dzieje na granicy 
ukraińsko-rosyjskiej!

Warto jednak zgłębić się w sprawę i wybadać co było powo-
dem ponad trzydziestoletniego oziębienia stosunków tajsko sau-
dyjskich. Kryje się bowiem za tym ciekawa, ale i mroczna histo-
ria.

W 1989 roku niejaki Kriangkrai Techamong – obywatel Taj-
landii pracujący jako służący w pałacu saudyjskiego księcia Faisa-
la bin Fahda postanowił wzbogacić się kosztem swego pryncypa-
ła. I to wzbogacić niewąsko – mając dostęp do książęcej sypialni 
bezceremonialnie zaiwanił ponad 90 kilogramów (!) biżuterii i 
kamieni szlachetnych, które regularnie wynosił z pałacu ukryte 
w worku odkurzacza. Wśród jego łupów znalazł się m.in. nie-
zwykle cenny dla Saudów 50-karatowy Błękitny Diament. Wysłał 
te cenne świecidełka do Tajlandii i wkrótce podążył za nimi.

Jako człowiek dość prosty nie zdawał sobie sprawy z realnej 
wartości skradzionych kamieni i sprzedawał je na prawo i lewo 
za bezcen. Dowiedział się o tym bangkocki jubiler Santhi Sitha-
nakan, szybko skontaktował się ze złodziejem i odkupił od niego 
lwią część łupu za ułamek wartości.

Saudowie oczywiście szybko połapali się, że zostali bezczelnie 
okradzeni, zażądali śledztwa i ukarania winnych. Zadanie odzy-
skania kamieni otrzymał generał policji Chalor Kerdthes. Aresz-
tował jubilera, a ten szybko wyśpiewał od kogo kupił precjoza. 
Złodziej Kriangkrai został skazany na siedem lat więzienia, ale 
skrócono mu wyrok do trzech, ponieważ współpracował ze śled-
czymi.

Generał Chalor poleciał do Rijadu, by zwrócić Saudyjczykom 
ich własność. Ci przyjęli go z radością, ale wkrótce miny im zrze-
dły, kiedy okazało się, że przywiózł nie skradzione skarby, ale ich 
nędzne podróbki. No i nie było wśród nich wspomnianego Błę-
kitnego Diamentu!

Premier Tajlandii Prayuth Chan-o-cha

Na domiar złego dotarły do nich wieści z Tajlandii, że połowa 
żon i córek ministrów tajskiego rządu nosi ich klejnoty na oficjal-
nych przyjęciach!

Saudyjczycy wysłali swoich śledczych do Bangkoku, by zbada-
li sprawę. Ci niestety nic nie zdziałali, a ich martwe ciała znale-
ziono w dzielnicy Silom. Winnych morderstwa nie schwytano. 

Dwa tygodnie po nich do stolicy Tajlandii udał się biznesmen 
Mohammad al-Ruwaili, zaufany człowiek saudyjskiej dynastii. 
Niestety, także i w jego przypadku pobyt w Bangkoku okazał się 
być przystankiem po drodze do Allaha. Winnych morderstwa 
oczywiście nie wykryto.

Tego już było za wiele! Saudyjczycy stracili cierpliwość, wy-
dalili tajskiego ambasadora, a razem z nim prawie 200 tysięcy 
pracujących w Arabii Tajów – głównie służących, masażystów, 
kucharzy i gastarbeiterów. Dodatkowo zaczęli skutecznie znie-
chęcać swoich obywateli do odwiedzin w Krainie Uśmiechu.

Sprawca całej afery – złodziej Kriangkrai odsiedział swój wy-
rok i w roku 2016 oświadczył, że udaje się do klasztoru, by tam 
jako mnich odpokutować za swoje przestępstwo.

Na jego ceremonii inicjacyjnej obecny był generał Chalor – 
właściwie były generał, który odsiedział dwadzieścia lat w wię-
zieniu. W 1995 roku zlecił bowiem morderstwo dwojga jubile-
rów zamieszanych w aferę diamentową, którzy mogliby wskazać 
Saudyjczykom za czyją przyczyną ich klejnoty trafiły w ręce żon 
i córek tajskich ministrów.

Arabski książę do dzisiaj swojej własności nie odzyskał. Błę-
kitny Diament też przepadł jak kamień w wodę. Wieść gminna 
niesie, że na jednej uroczystości nosiła go bardzo ważna osoba z 
tajskiej rodziny królewskiej…

Ciekawe czy teraz, po ociepleniu stosunków tajsko-saudyj-
skich cenne kamyki (w tym słynny Błękitny Diament) się odnaj-
dą?                                                                           Mateusz Biskup

  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”.

czasopismo mieszkańcóW „my” od 22 lat Uczestniczy 
W codziennym życiU osiedloWych społeczności
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Edward Kędzierski  (1929 - 2007)

aby dać śWiadectWo (9)
Częstochowę powitałem 

wieczorem 24 lutego 1945 
r. i tu do nocy złapałem to-
warowy do Kielc. Ta jazda 
to koszmar. Nie dość, że 
przejmujące zimno i pada-
jący wilgotny śnieg, to jesz-
cze co druga stacja postoje. 
jechało nas kilku, chyba z 
ośmiu chłopa, toteż łatwiej 
było skombinować coś do 
ogniska.

Wagon węglarka, na podłogę ktoś przyniósł blachę, inni drew-
no i tak się podgrzewaliśmy aż do Kielc, gdzie byliśmy ok. 7.00 
rano. Jak dotąd pieszo nie szedłem, zupełnie inaczej niż droga do 
Poznania. Lekko szedłem sobie z dworca towarowego na dwo-
rzec osobowy w Kielcach. I tu obuchem w łeb. Pociągi w stronę 
Krakowa nie jadą, bo wysadzony most na rzece Nida w Sobko-
wie jest naprawiany. Przede mną prawie 40 km drogi. Tylko na 
ten raz to rzeczywiście sobie podśpiewywałem. Co to dla mnie, 
spacerek rzec można, 10 % tego, co przeszedłem w tamtą stronę. 
Jak to się teraz lekko pisze. Naprawdę cieszyłem się, że z każdym 
krokiem bliżej do swoich. Dnia 25 lutego około godz. 14.00 w 
południe stanąłem na naszym ganku i w domu. O rany, co się 
wtedy działo! - w sieni na przyzbie czterdziesta luda „stojało” jak 
w sparafrazowanej balladzie. Byłem obcałowywany na wszystkie 
strony, a opowiadanie: co, jak, kiedy, gdzie, z kim itd. trwało do 
późnej nocy. Pojadłem sobie solidnie z zapasów na siedząco i w 
cieple. Oj, było mi dobrze. Musiałem obejść wszystkich sąsiadów, 
którzy też serdecznie mnie witali. Wycałowała mnie również He-
lenka Magiera, w której się kochałem i wzajemnie. 

W międzyczasie zaszły zmiany w tym środowisku. Słodownia 
stała się obozem jenieckim dla Niemców, a wartownicy Rosjanie 
(chyba 10 ludzi) to rekonwalescenci. Ich dowódca, młody lejt-
nant, miał kwaterę u nas. Spał na podłodze w kożuchu. Potrafił 
utrzymywać rygor, że hej! Żadnych wyskoków nie tolerował, a 
względem jeńców okazywał dużą troskę o ich wyżywienie i bez-
pieczeństwo. Dziwnie to wyglądało (tacy wrogowie), a jednak to 
prawda. Spora grupa jeńców to byli Polacy z Pomorza, płakali i 
prosili o pomoc. Tylko chlebem mogliśmy im pomóc.

No i pora pomyśleć, jak bez nerwów, spokojnie rozpocząć 
ewakuację. Pięć lat codziennego zagrożenia, codzienne kłopoty 
podobne dla wszystkich zbliżają ludzi. Tak było z nami. Wro-
śliśmy z musu w to środowisko, mieliśmy przyjaciół, kolegów, 
znajomych, wiele wspólnych przeżyć i pierwszych miłości, jak to 
w życiu 16 - 18 - latków bywa. Zaczęło się od sprzedawania nie-
których rzeczy, a wiele z nich na „pniu” przeznaczone zostały dla 
Januszewskich, którzy mieli przejąć nasze mieszkanie. 

Przygotowywaliśmy rzeczy do zabrania, jako, że to będzie 
wszystko co nam na początek musi służyć w Poznaniu. Jeszcze 
ostatni raz przeszliśmy ulicami miasta, odwiedziliśmy Szymni-
ków oraz grób Zygmunta Szymnika. A w czworaku: Januszew-
skich, Wróblów, Chmielów, Magierów, Wolskich, Jarosów, Dud-
ków, Górczyńskich i Sternaków. 

Dzień przed  wyjazdem  Mama urządziła  pożegnalne  spotka-
nie  ze  wszystkimi sąsiadami.  Całusy,  słowa pożegnań, życze-
nia i serdeczności, również wiele łez i smutku towarzyszyły temu 
spotkaniu. Wiadomo było, że następnego takiego spotkania nie 
będzie. Przewidywaliśmy tylko przyjazd Heli, Józia i mój po 
mąkę, bo tej zostało ponad 100 kg. To miało się odbyć po wojnie. 

Rzeczywiście pojechaliśmy tam w początkach maja pociągami 
osobowymi jadącymi sporadycznie, nie planowo przez Ostrów, 
Herby, Kraków, Tunel. Tu trzeba było przejść wzniesienie pieszo, 
bowiem tor, który przebiegał w tunelu był zasypany wybuchem. 
I podobnie przebiegała trasa powrotna. Jeździło się wtedy bez 
biletu, a chętnych do podróży była olbrzymia ilość. 

To był początek migracji narodowej. Część podróżnych jeździ-
ła na szaber na ziemie odzyskane - na zachód - jak mówiono. Lu-
dzie przemieszczali się z obozów jenieckich, koncentracyjnych, z 
wysiedlenia, a część po prostu zmieniała miejsce zamieszkania. 

Trochę wybiegłem w przyszłość. Wracam więc do marca 1945 
r. Więc jednak wracamy. Jak pamiętam był dzień 25 marca, ok. 
10.00. Zwozimy sankami wraz z kolegami cały nasz dobytek do 
podstawionego wagonu „węglarki”, w którym po załadowaniu 
czekaliśmy na przyjazd „osobowego” z Tunelu do Kielc. Ten 
wagon to musiał  załatwić Januszewski, bowiem do normalnego 
wagonu pasażerskiego z takimi majdanami w krótkim czasie by-
śmy nie weszli. Na pewno pogadał ze znajomymi zawiadowcami 
stacji i przetokowymi tj. ustawiaczami składów pociągów, aby 
spokojnie nas załadować. 

Wyjątkową pomoc okazał nam Władek Januszewski, bez jego 
udziału mielibyśmy ogromne trudności. Jechał z nami do Kielc, 
gdzie pomógł nam przenieść bagaże z dworca osobowego na to-
warowy. Tu znów przenoszenie bagażu do wagonu „węglarki” w 
pociągu jadącym do Częstochowy. Na pożegnanie ucałowaliśmy 
się serdecznie. On sam wrócił do domu. A my na dworcu w Czę-
stochowie, w zadymce śnieżnej, znów przeładowaliśmy się na 
pociąg towarowy do Koluszek. W części to ta sama trasa, którą 
wracałem z Poznania. Bliższa trasa z Częstochowy do Poznania 
była niemożliwa z powodu wysadzonego przez Niemców mostu 
na Warcie. W Koluszkach również towarowym jazda do Łodzi 
- Fabryczna, skąd pieszo z tobołami na Łódź - Kaliską. Tu dopie-
ro upakowaliśmy się do pociągu osobowego w dużym wagonie 
pulmanowskim. 

Tłok był przeogromny, a przed nami trasa na Zduńską Wolę 
do Ostrowa Wlkp. Na tym odcinku ostrzelał pociąg niemiecki 
samolot. Nic mi nie wiadomo, jakie były szkody. Natomiast na 
peronie w Zduńskiej Woli leżało kilka osób przykrytych cału-
nami lub odzieżą. W Ostrowie byliśmy przed południem. Dotąd 
jechaliśmy dwie noce i trzy dni. Zostaliśmy poinformowani, że 
pociąg osobowy do Poznania ma wyruszyć przed godz. 14.00. 
Nasze bagaże leżące na peronie to spora góra tobołków, na któ-
rych leżały bardzo okazałe dwa toboły pierzyn i poduch. Dwo-
rzec był czysty, nie było tłoku podróżnych. Zupełne przeciwień-
stwo mijanych dotąd stacji kolejowych. 

Punktualnie, zgodnie z zapowiedzią, pociąg ruszył do ostat-
niego etapu naszej podróży. Dobiliśmy celu około 17.00. Nie 
pamiętam, komu przypadła w udziale rola gońca wieszczącego 
nasz przyjazd. Odebrał nas wujek Mikuś z ciocią Janinką, tak, że 
za jednym zamachem zlądowaliśmy na Stolarskiej. I znów powi-
tania, opowiadania i kolacja „ryżowa”, bo nic innego wtedy nie 
było. Noc przegadaliśmy u Ciotek i tu też się przespaliśmy. Do-
piero rano nastąpiła kulminacja przejęcia i zasiedlenia nowego 
mieszkania, kompletowania mebli, palenie w piecach, aby ogrzać 
wychłodzone izby. Drewno zbieraliśmy ze zburzonych domów 
oraz woziliśmy jednoosiowym wózkiem z Cytadeli. Zaczynali-
śmy żyć normalnie.

Okres okupacji to mój życiowy uniwersytet, to zdobyte 
„fakultety” w dziedzinach życiowych, społecznych i ekono-
micznych. Los wyraźnie mi sprzyjał w sytuacjach wręcz kry-
tycznych, wychodziłem bez szwanku, często nieświadomy 
grożącego mi niebezpieczeństwa. Mama i rodzeństwo również 
mieli szczęście, którego zabrakło Tacie.  Można powiedzieć 
krótko: przeżyliśmy wojnę.(cdn)                   Eward Kędzierski
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znoWU się zaczęło! 
Cóż takiego może budzić taką re-

akcję? To duchowe przygotowanie 
do najważniejszych chrześcijańskich 
świąt, czyli do Wielkanocy. Tym 
przygotowaniem jest dopiero co roz-
poczęty czas Wielkiego Postu. Dla-
czego niektórzy reagują na ten czas 
alergicznie? Ponieważ kojarzy się  
z umartwieniem i wyrzeczeniami,  
a przecież dopiero co trwał jeszcze 
karnawał, co prawda przytłumiony ciągle jeszcze panoszącą 
się pandemią i jej bolesnymi skutkami. 

Wszystko zaś zaczyna się tym nad wyraz wymownym gestem 
posypania głów popiołem. To zarówno przypomnienie ulotności 
naszego doczesnego istnienia. Jak to wymownie brzmi w kon-
tekście rozpętanej przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie. Nagle 
wszelkie bogactwa materialne i cała posiadana władza oraz ży-
ciowy prestiż idą na bok. Przecież jedna chwila, jedna zbłąkana 
kula i cały nasz doczesny wysiłek może lec w grobowej mogi-
le. Ten popielcowy gest ma też swoje werbalne przesłanie. Jedni 
wolą słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." Inni zaś: 
"Pamiętaj człowiecze, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz." 
Jedne i drugie są zachętą do otwarcia się na duchowy wymiar 
naszego życia, bo to, co materialne, ze swej natury jest ulotne.

Wielkopostna droga nie jest jednak kroczeniem po omacku, 
niczym dziecko we mgle. Pasyjny wymiar tego czasu znaczony 
zaproszeniem do celebrowania nabożeństw Drogi Krzyżowej i 
Gorzkich Żali jest dla nas zaproszeniem do spojrzenia na własne 
życie jako na dar odkupiony przed wiekami krwią i cierpieniem 
samego Jezusa Chrystusa. On ofiarował nam niebo, a my mamy 
uświadomić sobie tak do końca, że do nieba nie zabierzemy ani willi  
z basenem, ani najnowszego modelu samochodu, ani konta peł-
nego pieniędzy. Jak to mawia cmentarny mędrzec – trumna nie 
ma kieszeni. Jednak dobro, prawda, uczciwość, wierność i życio-
wa uczynność mogą się stać kluczem otwierającym nam bramy 
nieba.

Dlatego zasadniczym przesłaniem wielkopostnym jest zapro-
szenie do zweryfikowania osobistego systemu naszych życio-
wych wartości. Umartwienie wielkopostne polega zaś na takim 
wykorzystaniu swego czasu, aby zatrzymać się w zadumie nad 
sensem własnego życia.

Jeśli owocnie podejmiemy ten trud, to naturalnym odruchem 
stanie się dla nas podsumowanie całego wysiłku osobistym cele-
browaniem Świętego Triduum Paschalnego, czyli trzech świętych 
dni rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana  
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jakże inaczej brzmi wówczas wy-
śpiewane z innymi pełne radości "Alleluja!"

Niech nam się to uda mimo wojennego zamieszania i na 
przekór wszelkim życiowym przeciwnościom oraz natłokowi 
codziennych obowiązków. Życzę tego Wam, drodzy Czytelnicy, 
jak i sobie, bo i dla księdza czas Wielkiego Postu bywa sporym 
wyzwaniem. Pozdrawiam serdecznie.  ks. Zbigniew Szlachetka

pomoc dla Ukrainy - zbiórka na GłóWnej
Centrum Inicjatyw Lokalnych Fyrtel Główna  ze Stowarzy-

szeniem na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głownej” 
zorganizowali w dniach 26-27  lutego br. akcję pod hasłem 
„Pomoc dla Ukrainy – zbiórka na Głównej”. 

Można było przekazać dla uciekających przed wojną Ukra-
inek i Ukraińców najbardziej potrzebne przedmioty – cie-
płe ubrania, jedzenie, leki, artykuły medyczne, powerbanki  
i wiele innych. Akcja spotkała się z dużym odzewem mieszkań-
ców Głównej i okolicznych osiedli, którzy chętnie przynosili 
dary dla uchodźców. 

Zaangażowali się jako wolontariusze i wolontariuszki zbiór-
ki – odbierali dary, sortowali je do odpowiednich kartonów, za-
ładowywali busy transportowe i przewozili rzeczy do siedziby 
organizacji Warto Razem. Wszystkie rzeczy trafią następnie do 
punktów recepcyjnych zlokalizowanych na Podkarpaciu, gdzie 
docierają uciekający przed wojną. Dziękujemy bardzo gorąco 
wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę pomocy dla  brutalnie 
zaatakowanej, walczącej z rosyjską agresją i cierpiacej Ukrainy!                                             

                                                                             Daniel Stachuła  
                        Centrum Inicjatyw Lokalnych Fyrtel Główna
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Społeczne Centrum Kultury i Biblioteka Sąsiedzka
Od trzech lat na Głównej działa Centrum Inicjatyw Lokal-

nych Fyrtel Główna – miejsce, w którym odbywają się wydarze-
nia skierowane do lokalnej społeczności i współtworzone przez 
mieszkańców Głównej. Miejsce prowadzone jest przez Stowa-
rzyszenie Młodych Animatorów Kultury. Dotychczas udało się 
powołać do życia Społeczne Centrum Kultury, Archiwum dziel-
nicy Główna (www.fyrtelglowna.pl) oraz Bibliotekę Sąsiedzką – 
jedyną w Poznaniu bibliotekę stworzoną oddolnie przez miesz-
kanki i mieszkańców Głównej. 

Już dziś możemy powiedzieć, że SMAK (Stowarzyszenie Mło-
dych Animatorów Kultury) będzie kontynuować dwa projekty 
skierowane do mieszkańców Głównej: Społeczne Centrum Kul-
tury oraz Biblioteka Sąsiedzka na Głównej – mówi Daniel Sta-
chuła, koordynator projektów. – Wciąż jednak niecierpliwie cze-
kamy na kilka rozstrzygnięć konkursów Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Siedziba SMAK mieści się na poddaszu budynku po byłym 
Gimnazjum nr 20 przy ul. Głównej 42.  Aktualnie funkcjonuje tu 
kilka instytucji i organizacji, m.in. Przedszkole Mała Biedronka 
nr 195, Klub Seniora, siedziba Zarządu i Rady Osiedla Główna, 
a także Biblioteka Sąsiedzka czy Społeczne Centrum Kultury. Na 
poddaszu odbywają się warsztaty, spotkania, prelekcje, spotka-
nia oraz realizowane są inne, ciekawe inicjatywy. 

Stowarzyszenie ma w planach m.in. realizację Dni Sąsiada – 
święta mieszkańców i mieszkanek Głównej, które na stałe wpi-
sało się w osiedlowy kalendarz. Oprócz tego w ciągu całego roku 
odbywać będą się cykliczne warsztaty, koncerty, spektakle oraz 
spotkania integracyjne dla mieszkańców. Działania będą realizo-
wane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w zdalnie, zależnie   
od aktualnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

- Obecnie otwarta jest Biblioteka Sąsiedzka – zgromadzi-
liśmy dotychczas ponad 10 000 książek, które są sukcesywnie 
opisywane i katalogowane. Biblioteka otwarta jest po dłuższej 

przerwie spowodowanej remontem siedziby Fyrtla Główna – w 
zeszłym roku udało nam się na ten cel pozyskać środki finanso-
wego z Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – wy-
jaśnia Zuzanna Głowacka, koordynatorka projektów.

– W tym roku biblioteka stanie się miejscem nie tylko wy-
pożyczania książek – planujemy m.in. wieczory czytelnicze dla 
rodziców z dziećmi, warsztaty literacko-ilustratorskie opowiada-
jące historię bobra Borysa z Głównej, rozgrywki escape roomu, 
spotkania autorskie z poznańskimi pisarzami i pisarkami oraz 
kampanię promocyjną, aby Biblioteka stała się jeszcze bardziej 
rozpoznawalna dla wszystkich– dodaje Daniel Stachuła.

Centrum Inicjatyw Lokalnych
W kwietniu rozpocznie się nabór na inicjatywy oddolne 

mieszkańców i mieszkanek Głównej. Inicjatywy realizowane są 
dzięki programowi Centrum Inicjatyw Lokalnych, finansowane-
mu przez miasto Poznań. Mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie 
finansowe, merytoryczne, organizacyjne i promocyjne na re-
alizację własnych pomysłów na działania dla osiedla Główna. 
Maksymalny budżet jednej inicjatywy wynosi 2500 złotych. – O 
wszystkich realizowanych działaniach, w tym o naborze na re-
alizację inicjatyw oddolnych, informujemy za pośrednictwem 
Internetu – informuje Daniel Stachuła.

Warto zaglądać i śledzić poczynania społeczników, animato-
rów i artystów z Głównej na Facebooku oraz na stronie interne-
towej www.animatorzysmak.pl, bo pewnie jeszcze niejeden raz 
zaskoczą nas swoimi pomysłami. Aby znaleźć szczegółowe infor-
macje, należy w wyszukiwarce Facebooka wpisać: Fyrtel Główna. 
Zachęcamy do udziału w wydarzeniach!         Daniel Stahuła

Więcej informacji:
www.facebook.com/fyrtel.glowna
www.instagram.com/fyrtel_glowna
www.animatorzysmak.pl
www.fyrtelglowna.pl

kUltUta, sztUka, edUkacja, inteGracja sąsiedzka

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ogłosił prze-
targ na  budowę trzech wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych Ma to być dokończenie istniejącego komunalnego 
osiedla. W nowych budynkach będzie łącznie 130 mieszkań  
jedno-, dwu- i trzypokojowych o powierzchni od 33 do ponad 
65 metrów kw. 

Jedno z mieszkań na parterze każdego z budynków zostanie 
wyposażone i dostosowane  do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami.  Z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością oraz o po-
znańskich seniorach, w każdym z budynków zostaną zamonto-
wane windy.  W jednym z nich powstanie także lokal użytkowy. 
Dla komfortu lokatorów zostanie wybudowana hala garażowa. 
ZKZL zadbał też o teren sąsiadujący z blokami, czyli plac zabaw, 
drogi wewnętrzne, chodniki czy miejsca postojowe dla miesz-
kańców i ich gości. 

Wszyscy potencjalni zainteresowani mogą składać swoje ofer-
ty do 28 marca 2022 roku do godziny 10.00. Spółka planuje wy-
łonić generalnego wykonawcę w II kwartale tego roku, a wkrótce 
potem ma rozpocząć się przy ul. Nadolnik budowa.

3 bloki 130 mieszkań
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Nowe tr

 szkoła nr 55  przy Ul. szpakóW W kobylepolU

stomil będzie UratoWany?

W Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu realizowany jest „ 
Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”  Głównym zało-
żeniem programu jest podniesienie wśród uczniów i nauczy-
cieli kompetencji ICT  (technologii – informacyjno – komu-
nikacyjnej). 

 roboty z klockóW leGo W szkole prowadzone są zajęcia z uczniami klas  4- 8, pod-
czas których dzieci programują zbudowane przez siebie z kloc-
ków Lego roboty, sterują nimi oraz uczą się obsługi aplikacji na 
urządzeniach mobilnych. Zajęcia te dają uczniom nie tylko dużo 
satysfakcji i zadowolenia, ale przygotowują do świadomego ko-
rzystania z nowoczesnych technologii.

Aleksandra Wendzińska, Anna Płóciennik

Spółka Stomil Poznań może zostać sprzedana za bez-
cen nawet deweloperowi – ostrzegał miejski radny Tade-
usz Dziuba. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), do której 
należy Stomil ogłosiła chęć sprzedania akcji poznań-
skiego producenta opon i wyrobów gumowych. 

Założona w 1928 roku przy  ulicy Starołęckiej spółka 
produkuje wyroby gumowe i opony dla wojska oraz na 
rynek cywilny.  W  maju 2014 roku  przez PGZ przejęte 
zostały też Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, 
którym również nie powodzi się najlepiej z nowym wła-
ścicielem.  WZM są przygotowane to remontowania czoł-
gów typu Leopard, ale nie otrzymuje zleceń, bo trafiają one 
do  innej firmy koncernu. Ta nie posiada wystarczających 
uprawnień, czyli w  wykonują je firmy niemieckie .

Możliwe, że dojdzie do współdziałania spółki Stomil z 
WZM, co wyszło by bardzo na dobre obu zbrojeniowym 
przedsiębiorstwom 

To mógłby być zwrot w kierunku  uratowania Stomilu 
Poznań, zakładu  zatrudniającego obecnie około 200 osób. 
Jest szansa, że na atrakcyjnym  terenie obecnego Stomi-
lu nie powstanie jednak olbrzymie deweloperskie osiedle 
mieszkaniowe. Na wniosek pracowników odwołano wła-

śnie prezesa Stomilu Cezarego Krasodomskiego. Zdaniem 
załogi nie miał on pomysłu na uratowanie prawie stuletniej 
firmy. 

Pracownicy  uważają, że Krasodomski, swoją biernością 
działał na szkodę prawie stuletnich zakładów

Zdaniem pracowników firma celowo nie była poddana 
restrukturyzacji, by można było ogłosić jej upadłość, a na 
atrakcyjnie położonych gruntach stanęłoby osiedle miesz-
kaniowe.                                                                  Opr. MD
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bezpieczna kobieta
Policja zaprasza 

biUletyn policyjny
Ul. jana Pawła II. Na przystanku tramwajowym dwóch 

nieznanych mężczyzn, grożąc pobiciem doprowadziło do stanu 
bezbronności mężczyznę lat 18, następnie zmusiło do wydania 
słuchawek oraz zegarka marki CASIO. Pokrzywdzony nie doznał 
obrażeń. Zabezpieczono zapis monitoringu miejskiego.  

 Ul. Szwajcarska. Kobieta lat 35 w sklepie Rossman dokona-
ła przemetkowania towaru skanując chusteczki o wartości 7,98 
zł zamiast odzieży o wartości 39,99 zł. Zatrzymana przez f-szy  
RPI KP Poznań- Nowe Miasto. Nieznany sprawca wykorzystując 
nieuwagę zgłaszającej z torebki dokonał  kradzieży telefonu ko-
mórkowego IPHONE 6s. Straty 700 zł. 

Ul. Sucha. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie korka 
wlewu w koparko-ładowarce Catepillar dokonał kradzieży oleju 
napędowego o wartości 300 zł, kradzieży dwóch akumulatorów 
oraz atrapy chłodnicy. 

 Os. Przemysława. N/n sprawca z samochodu marki Mitsu-
bishi dokonał kradzieży katalizatora.

Os. Stare Zegrze.Z niestrzeżonego parkingu n/n sprawca 
dokonał kradzieży pojazdu marki Mazda CX3 koloru niebieskie-
go. Straty80 000zł.

Ul. Piotrowo. N/n sprawca poprzez wybicie tylnej prawej 
szyby dokonał włamania do pojazdu marki Toyota i dokonał 
kradzieży saszetki z zawartością dokumentów, gotówki w kwocie 
1500 zł oraz laptopa marki Acer. Starty w wysokości 2400 zł. 

Ul. Cybińska. Nieznany sprawca rzucił kamieniem w 
oznakowany pojazd Straży Miejskiej, czym uszkodził szybę w 
drzwiach kierowcy, a następnie uderzył w głowę strażniczkę 
miejską. W wyniku zdarzenia Strażnik Miejski nie doznał obra-
żeń ciała. Postępowanie prowadzi KP Poznań- Nowe Miasto.

 Ul. Światopełka. w sklepie „Żabka” n/n sprawca dokonał  
kradzieży art. spożywczych o łącznej wartości 722,78 zł.

Ul. Bolesława Krzywoustego. Mężczyzna lat 38 kierował 
pojazdem maki Mercedes ze zmienionym wskazaniem drogo-
mierza . Sprawca zatrzymany przez WRD KMP Poznań. Postę-
powanie prowadzi KP Poznań- Nowe Miasto.

 Ul. Nadolnik. Kobieta lat 24, notowana za przywłaszczenie 
rzeczy powierzonej, wraz z dwoma n/n mężczyznami dokonali 
naruszenia nietykalności cielesnej mężczyzny poprzez uderzenie 
pięścią w głowę, a następnie z  mieszkania dokonali zaboru w 

celu przywłaszczenia dwóch padów Playstation oraz uszkodze-
nia drzwi od lodówki powodując straty w wysokości 1100 zł.   
Kobieta zatrzymana na gorącym uczynku przez f-szy WK Kp Po-
znań N owe Miasto. Trwają czynności zmierzające do ustalenia 
danych osobowych oraz zatrzymania pozostałych sprawców.  

Ul. Ostrowska. N/n sprawca dokonał kradzieży 15 euro-
palet o łącznej wartości 1500 zł. 

 Ul. Żelazna. Nn sprawca z placu magazynowego dokonał 
kradzieży elementów oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej o  
łącznej wartości 5500 zł. 

 Ul. Główna. Nn osoba z lady sklepowej w sklepie SPOŁEM 
dokonała kradzieży telefonu komórkowego m-ki Samsung A20e 
wraz z dowodem osobistym, legitymacją emeryta, kartą płatniczą 
Banku Pocztowego, kartą PEKA oraz pieniędzy w kwocie 400 zł. 
Łączna wartość strat 1500 zł. Zdarzenie objęte monitoringiem. 
Postępowanie prowadzi KP Poznań- Nowe Miasto.

Ul. Świętego Michała. Nn sprawca dokonał kradzieży po-
jazdu marki Citroen Berlingo. Pojazd wyposażony w GPS.  Stra-
ty 35 600 złotych. Pojazd odnaleziony na terenie KPP Słupca z 
uszkodzoną szybą, brak tablic rejestracyjnych. 

 Ul. Warszawska . Nn sprawca poprzez wyważenie drzwi 
bocznych dokonał włamania do samochodu Fiat Doblo, a na-
stępnie kradzieży mieszadła elektrycznego wartości 100 zł oraz 
paszportu. Brak monitoringu. Zabezpieczono ślady daktylosko-
pijne i biologiczne. Łączna wartość start 600 zł.  

ul. Folwarczna. N/n kobieta dokonała przywłaszczenia pie-
niędzy w kwocie 568 zł.   

ul. Gnieźnieńska.  Mężczyzna lat 39, notowany za prze-
stępczość narkotykową i kradzieże, poszukiwany celem dopro-
wadzenia do AŚ.  Zatrzymany przez f-szy KMP Poznań. 

 ul. Główna. Nieletni poprzez zadanie uderzenia nieustalo-
nym ostrym narzędziem naruszył czynności narządów ciała nie-
letniego lat 15. Pokrzywdzony w wyniku zdarzenia doznał ob-
rażeń w postaci rany ciętej 4 i 5 palca  oraz opuchlizny grzbietu 
nadgarstka. 

 Ul. Świętojańska. Nieznany sprawca dokonał kradzieży 
wkładów lusterek z pojazdu marki Mercedes C200 powodując 
starty w wysokości 4000 zł. 

Ul. Czekalskie. Nieznany sprawca dokonał kradzieży 
wkładów lusterek z pojazdu marki Audi A5 powodując starty w 
wysokości 1000 zł. 

Ul. Starołęcka. N/n mężczyzna na myjni samoobsługowej 
poprzez kopnięcie dokonał uszkodzenia pojazdu marki Volvo. 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu we współpracy z Cen-
trum Bezpieczeństwa Skoda AutoLab w Poznaniu organizauje 
w dniu 11 marca 2022r. projekt pn. "BEZPIECZNA KOBIETA". 
Ma  na objąć  bezpieczeństwo osobiste, w ruchu drogowym, cy-
berzagrożenia, przemoc i uzależnienia. Przygotowane spotkanie 
dla kobiet obejmować będzie prelekcje wraz z instruktażem z 
zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia, bezpośredniego 
kontaktu ze sprawcą przestępstwa. Wiecej informacji  można 
uzyskać na stronie internetowej KMP w Poznaniu klikając w po-
niższy link.

https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzp/aktualnosci/dz-
ialania-policji-1/233754,Poznan-Zapraszamy-do-udzialu-w-
warsztatach-bezpieczenstwa-z-okazji-Dnia-Kobiet.html
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

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

dom pomocy społecznej przy Ul. konarskieGo
Mieszkańcy DPS  przy ul. Konarskiego otrzymali przepiękne ser-

duszka zrobione przez dzieci z Przedszkola Specjalnego dla Dzieci 
z Wadami Słuchu i Mowy, znajdującego się przy ul. Bydgowskiej 4a 
 w Poznaniu.                                 Tekst i zdjęcia Natalia Kaźmierczak

 
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Konarskiego nigdy 

się nie nudzą. W lutym oprócz Walentynek, w Tłusty Czwartek zaja-
dali się pysznymi pączkami! Był też czas na wyjście do kina Muza oraz 
gry stolikowe.                               Tekst i zdjęcia Hanna Szymkowiak





W końcu lutego br. na Osiedlu Warszawskim rozpoczęto prace 
 na terenie odzyskanym  dla parku (Plant) po byłym przedszkolu


