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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 I stopnia
• Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań i inne firmy)
• Krawiec – patronat PIÓREX S.A. Swarzędz
• Kucharz
• Magazynier – logistyk (patronat  Colian i inne firmy)
• Automatyk (patronat VW Poznań i inne firmy)
• Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF Polska i inne firmy)
• Mechanik pojazdów samochodowych
 
• Mechatronik  (patronat VW i inne firmy)
• 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.
www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl
Tel. 61 8172 281

  Os. Mielżyńskiego 5A 
     Poznań 62-020 Swarzędz

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU
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Pieniądze na deszczókęwola walki i wola Pomocy 
 Przyszłość  razem z Ukrainą

Jak Ukraińcom nie maleje wola walki z agresją, tak  
nam nie może maleć wola udzielania im pomocy. To sły-
szane  wokół  twierdzenie jest tak oczywiste, że jego po-
wtarzanie i uzasadnianie uważałem za całkiem zbędne. 
Zmieniłem  zdanie, gdy  usłyszałem  od pewnego rodaka, 
narzekanie - zarzut, że jego firma straciła zamówienie i 
musiała zwolnić iluś pracowników z powodu wojny za 
naszą  wschodnią granicą. Okazuje się, że gotowość  po-
noszenia ofiar dla wspierania Ukrainy w jej  sprawiedli-
wej, krwawej  wojnie ze  wspólnym zagrożeniem jest u nas  
powszechna, ale są wyjątki.  

Dlatego nieustannie musimy powtarzać, że naszym oby-
watelskim, głównym patriotycznym  obowiązkiem obecnie 
jest pomaganie ze wszelkich sił Ukrainie aż do jej zwycię-
stwa. Przekonanie o  tej historycznej konieczności niesienia 
pomocy wschodniemu sąsiadowi musi pozostawać w naszych 
głowach ciągle niezachwiane. Do ofiarności i wyrzeczeń mu-
simy być gotowi  wszyscy nieustannie  i niezmiennie przez 
cały konieczny czas. Jako społeczeństwo musimy pokazać 
klasę, charakter i niezłomną wytrwałość. Nie ma tu miejsca 
na słomiany zapał, nieraz przypisywany naszej nacji. Wszel-
kie narzekania, utyskiwania są ze wszech miar  niestosowne,  
antypolskie i należy im się przeciwstawiać. To prawda nie 
do podważenia, wielka historyczna konieczność i obowiązek 
wszystkich Polaków. 

Obecnie powinniśmy pokonać również  historycznie uza-
sadnione uprzedzenia i poczucie krzywd, bo oto wspólnie 
z Ukrainą tworzymy całkiem nowy, zupełnie niezwykły 
w naszych dziejach rozdział. Wierzymy, że zmierzamy do 
przezwyciężenia złej historii, oparcia przyszłości na fun-
damencie prawdy i szczerej przyjaźni. W naszym zasięgu 
jest upragniona  od wieków  rzeczywistość, że na wschodzie 
mamy niezawodnego przyjaciela i sprzymierzeńca. Powstaje 
coś o czym marzyły pokolenia Polaków w tym tacy mężowie 
stanu jak Piłsudski  i inni wielcy rodacy ze świata polityki, 
kultury i nauki      

Siłę i wytrwałość naszych przekonań  czerpiemy z wiary, 
że siła zjednoczonego  Zachodu  pomagającego Ukrainie do-
prowadzi do jej  zwycięstwa nad barbarzyńską Rosją, która 
już nigdy nie będzie mogła zagrozić jakiemukolwiek narodo-
wi i państwu.                                            Marcin dymczyk   

Każdy może przyczynić się do oszczędności zasobów wod-
nych na własnej posesji. Miasto Poznań dofinansowuje rozwią-
zania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzy-
stywanie deszczówki. Nabór wniosków ruszył 16 maja i potrwa 
do 6 czerwca br.. Poznaniacy będą mogli starać się o dotację na 
gromadzenie deszczówki

Zwiększenie naturalnej retencji wpłynie m.in. na poprawę lo-
kalnego mikroklimatu oraz pozwoli odciążyć sieć wodociągową. 
Jest to działanie niezbędne w obliczu pogłębiających się zmian 
klimatycznych. . 

Chodzi o to, by woda opadowa "nie uciekała" - czyli, aby za-
miast spływać do kanalizacji deszczowej i Warty, zostawała w 
miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana, np. do 
podlewania przydomowych ogródków. 

Z dofinansowania budowy nowych lub modernizacji istnieją-
cych systemów gromadzenia deszczówki może skorzystać szero-
kie grono wnioskodawców. Ważnym wymiarem uchwały jest też 
promowanie postaw ekologicznych. 

O dofinansowanie mogą starać się mieszkańcy Poznania. Oso-
by prywatne, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, społeczne 
inicjatywy mieszkaniowe, instytucje czy przedsiębiorcy. Dota-
cja może pokryć do 80 proc. kosztówi. Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe mogą li-
czyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali - do 6 tys. zł 
(o tysiąc złotych więcej niż rok temu).

Nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, musi 
znajdować się na terenie Poznania. Wnioskodawca musi być jej 
właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny ty-
tuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, 
montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i 
wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania - naziemnego 
lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczo-
wego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. 
Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace słu-
żące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczo-
wego.

W tym roku na małą retencję Miasto Poznań przeznaczy aż 
milion złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i po-
trwa do 6 czerwca. Dotacje będą przyznawane według kolejności 
zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków.

wnioski od 16 maJa do  6 czeRwca BR. 

Zbiorniki na deszczówkę mogą być sfinansowane z dotacji.
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nasza lokalna telewizJa  cyBina tV

Tak byłow iosennie na Placu Wolności w   Poznaniu

WIEŚCI Z FYRTLA
Audycje ,,CybinyTV" cieszą się co raz większym powodze-

niem. Odzwierciedleniem tego jest  nadawanie audycji w ję-
zyku uchodźców z Ukrainy i przez nich jej prowadzenie. Na 
pełny zasób wiadomości zapraszam na kanał @CYBINATV

WARSZAWSKIE -POMET -MALTAŃSKIE
 Po zimowej przerwie Kolejka Parkowa Maltanka 22 kwiet-

nia wznowiła działalność.  W tym roku, poza okresem waka-
cyjnym, kursy odbywać się będą w środy, czwartki i piątki (o 
godzinie 9.30 i od 10.00 do 18.00 co godzinę) oraz w weeken-
dy (od godz. 10.00 do 19.00 - co 30 minut). W poniedziałki i 
wtorki kolejka będzie nieczynna

TRWA PRZEBUdOWA UL. ŻELAZNEj 
Na odcinku od Oś. Przemysława do Oddziału Zakaźnego 

zdjęto nawierzchnię oraz wymieniono kanalizację deszczową, 
trwa budowa kanalizacji wodociągowej. Zakończenie robót 
przewidziano na koniec września.

 SUBOTNIK NA OSIEdLU 
Mieszkańcy osiedla wraz liczną grupą uchodźców z Ukra-

iny przystąpili w sobotę 30 kwietnia do akcji ,,Subotnik". Jest to 
już kolejna sobota  polsko-Ukraińskiej ,,sztafety" polegającej na 
sprzątaniu w naszym mieście.

Sprzątaniem objęto obszar przyległy do Stawów, pobliskie 
skwery oraz tereny leśne osiedla. Zebrano spore ilości worków ze 
śmieciami, a po skończonej pracy raczoną się pyszną grochówką 
przyrządzoną przez kucharzy ze Stowarzyszenia Pogotowie Spo-
łeczne.

Organizatorami akcji było Stowarzyszenie Miłośników Doliny 
Cybiny  oraz Stowarzyszenie Warto Razem. Wydarzenie wsparły  
ZSP -7, SP55 , Rada Osiedla oraz Wielkopolskie Centrum Pomo-
cy Bliźniemu Monar 

Natomiast w lipcu i sierpniu - tak, jak w latach poprzednich - 
kolejka będzie funkcjonować we wszystkie dni tygodnia (w dni 
robocze będzie jeździć co godzinę, a w weekendy i święta co 30 
minut).

Środy, czwartki i piątki (w okresie wakacyjnym wszystkie 
dni robocze): Odjazdy ze stacji Maltanka: godz. 10.00- 18.00 
co godzinę  niedziela do 18.30 Odjazdy ze stacji Zwierzyniec: 
godz.10.30-18.30  niedziela do 19.00

Ceny biletów:
Bilet normalny jednorazowy - 10 zł (z dopłatą - 12 zł)
Bilet ulgowy jednorazowy (dzieci do lat 16) - 7 zł (z dopłatą- 9 

zł
Bilet wycieczkowy (zorganizowana grupa dzieci i młodzieży 

do lat 16, minimum 10 osób) - 5 zł (z dopłatą - 7 zł
Bilet rodzinny jednorazowy (do 5 osób, w tym do 2 osób po-

wyżej 16 roku życia) - 30 zł (z dopłatą - 38 zł)
Bilety na przejazd kolejką Maltanka można kupować na sta-

cjach początkowej i końcowej (Maltanka i Zwierzyniec). Obo-
wiązują na przejazd w jedną stronę.

Więcej informacji na stronach ZTM oraz MPK 
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Przed sezonem PSŻ Poznań jasno deklarował ustami swo-
ich działaczy, że ich celem jest awans o klasę wyżej. Pierwsze 
ligowe spotkania pokazały, że mamy do czynienia z pewną re-
alizacją planu. 

Pierwszym rywalem PSŻ Poznań był zespół Budmax Stal Po-
lonii Piła. Od samego początku wiadomo było, że to miejscowi 
są faworytem wielkanocnego starcia. Tor dosadnie zweryfikował 
przedmeczowe założenia i gospodarze od samego początku prze-
jęli kontrolę nad spotkaniem. W zespole gości ewidentnie widać 
było brak jazdy oraz zgrania w zespole, czemu poniekąd trudno 
się dziwić. Nie jest bowiem tajemnicą, że pilscy zawodnicy pod-
pisywali kontrakty rzutem na taśmę. Ostatecznie spotkanie za-
kończyło się wysokim zwycięstwem gospodarzy 66:24. Najwięcej 
punktów w zespole gości co i tak stanowi jednocyfrowy dorobek 
zdobył Thomas H. Jonason W zespole miejscowym na wysokości 

zadania stanęli Jonas Seifert-Salk i Rune Holta. Kolejne spotkanie 
miało być weryfikacją mocy zespołu z Poznania. Doszło do niej 
na torze rzeszowskiej Stali. Spotkanie do 7 gonitwy można było 
uznać za wyrównane. Ku zaskoczeniu miejscowych, a także bez-
stronnych kibiców , goście dominować zaczęli w drugiej części 
spotkania, co ostatecznie pozwoliło im wygrać z trudnym rywa-
lem 42:48. W tym starciu Skorpiony do zwycięstwa poprowadzili 
głównie Seifert- Salk oraz Fransis Gusts przy solidnym wsparciu 
drugiej linii, jaką stanowili Kacper Gomólski i Rune Holta. Dwa 
wspomniane zwycięstwa na ten moment pewnie umocniły PSŻ 
Poznań na fotelu lidera tabeli. Przed Skorpionami 1 maja starcie 
z kolejnym trudnym rywalem jakim bez wątpienia będzie zespól 
z Opola od kilku lat dobijający się do zaplecza Ekstraligi. Jeśli i 
w tym spotkaniu "żółto- czarni " odniosą zwycięstwo, optymizm 
wśród kibiców będzie coraz większy, a słońce awansu wdzierać 
się będzie do stolicy Wielkopolski coraz większymi promienia-
mi.                                                                          Szymon Lipiński 

Pewna RealizacJa Planu

Można by rzec ,,zielono mi"
Wyrazy  podziękowania dla mieszkańców, którzy poświeci-

li swój czas i zaangażowanie, żeby zadbać o wspólne dobro! Na 
Plantach można już podziwiać dwa kwietniki sąsiedzkie. W miej-
scu byłego sklepu obuwniczego została zasiana łąka kwietna przez 
najmłodszych mieszańców osiedla. Zapraszamy do wybrania się 
na spacer i rozsypania nasion kwiatów w tym miejscu ....zrobi się 
wtedy kwieciście i kolorowo !

SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE -KRZESINKI 
Nadchodzi czas remontu  chodnika na ul.Chotominskiej. 

RZDM pzygotowuje wycenę prac, aby określić jak długi odcinek 
chodnika zostanie w tym roku wyremontowany. Na Osiedlu jest 
ponad 46km dróg "uzupełniających podstawowy układ komuni-
kacyjny" co stawia osiedle na pierwszym miejscu wśród 42 Osie-
dli! natomiast w rankingu powierzchni dróg nieutwardzonych 
jest to, wysokie 5 miejsce. 

WYdARZENIA MIEjSKIE 
W sobotę – 23 kwietnia br. -  uruchomiono komunikacja na 

trasie  tramwajowej na Naramowice. do przystanku Błażeja 
dojeżdża tramwaj linii nr 10

Docelowo trasę na Naramowice będą obsługiwać dwie linie 
tramwajowe, oprócz „dziesiątki” także linia 3. Ta druga linia 
wzmocni trasę nieco później, ponieważ teren wokół torowiska to 
wciąż plac budowy. Dlatego na obecnym etapie prac ,ze względów 
technologicznych oraz bezpieczeństwa można tam uruchomić 
tylko jedną linię – podaje ZTM.

W dniu otwarcia  uruchomiono  dwie dodatkowe linie tram-
wajowe: turystyczna nr 20 i normalna nr 33, która była obsłu-
giwana  „helmutami” oraz 20 (Błażeja-Wilczak), na której kur-
sował wagon 4N1 z MPK SA w Krakowie. Krakowski Wagon 
została wypożyczony. 

Sprzątanie brzegów Warty 
Już po raz 8  odbyło się sprzątanie brzegów Warty oraz jej 

dorzecza. W tegorocznej akcji udział wzięło 50 Sztabów z Po-
znania, koło 400 osób, zebrano ok.  1000 worów ludzkich zanie-
czyszczeń + gabaryty.  

Do tego tematu powrócimy w kolejnej audycji, gdy pozna-
my już końcowy wynik tegorocznej akcji. Z wyrazami szacunku 
oraz  pozdrowieniem. Redaktor Naczelny Krzysztof Bartosiak 
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W baśniowym klimacie

„zielony zakątek”
„Zielony Zakątek” – reaktywacja placu szkolnego przy SP 55
,Ci, co wygrywają-nigdy nie odpuszczają. 
Ci , co odpuszczają-nigdy nie wygrywają.’’  
                                                             Vince Lombardi
Rodzice uczniów klasy 1b Szkoły Podstawowej nr 55                                          

w Poznaniu oraz  ich dzieci i wychowawczyni klasy - czujemy, że 
wygraliśmy. Nie odpuściliśmy, tylko wspólnie pracowaliśmy,  dą-

Baśnie zawsze podobały się dzieciom. Ich świat pełen magii 
przyciąga, sprawia, że chce się poznać przygody ich bohaterów. 
Na lekcjach języka polskiego w klasie czwartej uczniowie chętnie 
czytają i słuchają baśnie. Dajemy im także możliwość przeżycia 
baśni w teatrze. W tym roku wybraliśmy się do Teatru Anima-
cji na spektakl „Krabat. Uczeń czarnoksiężnika”. Jak przystało na 
przedstawienie o złym magu, był to spektakl trochę straszny, ale 
jak to w baśniach bywa – wszystko skończyło się dobrze. A na co 
nasi uczniowie zwrócili uwagę? Czy spektakl im się spodobał? 
Oto fragmenty ich wypowiedzi.

 szkoła nR 55  PRzy ul. szPaków w koBylePolu
żąc do reaktywacji miejsca odpoczynku dla uczniów tzw. zielonej 
klasy, które mieści się przy szkole.

 Powstanie piękne miejsce o nazwie ,,Zielony Zakątek’’, gdzie 
nasze dzieci będą mogły spędzać wspólnie  czas .

Dobroć, zrozumienie potrzeb innych spowodowały ,że 
rodzice połączyli  siły i  zaczęli tworzyć miejsce wypoczynku            

i relaksu dla uczniów. Już dziś uważam, że należy się im ”Pucha-
r”za ich zaangażowanie. Wkrótce dzieci będą mogły korzystać z 
tego miejsca.                        Wychowawca Karolina Wiemann

Moim zdaniem przedstawienie było mroczne i tajemnicze. 
Najbardziej podobała mi się muzyka na żywo. Niespotykani byli 
bohaterowie w postaci drewnianych marionetek. To było wspa-
niałe widowisko.  (Julia)

Spektakl o Krabacie był bardzo ciekawy, ponieważ bardzo 
dobrze zostały wykonane kukiełki. Treść też był interesująca. 
Wszystkie sceny były dobrze zagrane, ale najbardziej podoba-
ła mi się walka uczniów z mistrzem. Niestety Tonda przegrał z 
czarnoksiężnikiem, ale Krabat go potem pomścił. Pokonał maga 
dzięki miłości dziewczyny. Do tej sceny była jeszcze straszna i 
smutna muzyka. Baśń bardzo mi się spodobała, ponieważ poka-
zuje, że dobro zwycięża zło. (Janek)

Baśń niespecjalnie przypadła mi do gustu. Niektóre piosenki 
Krabata były śpiewane przez ko-
bietę, co wydawało mi się dziwne. 
Piosenki grupowe wypadły jednak 
dobrze. Podobała mi się też scena, 
w której Krabat czytał książkę czar-
noksiężnika. W tej scenie Krabat i 
Jura odwracają uwagę swojego mi-
strza, podchodzą do księgi zaklęć i 
zauważają, że mistrza może poko-
nać tylko prawdziwa miłość. Myślę 
jednak, że są inne, o wiele ciekaw-
sze baśnie. (Maja)

Jak widać, każdy z uczniów 
miał inną opinię na temat spek-
taklu. Wyjścia klasowe, rozmowy 
po seansie uczą także wyrażania 
swoich opinii – tych pozytywnych 
i krytycznych. A baśnie zawsze dają 
możliwość, nawet młodszym dzie-
ciom, zaprezentowanie swojego 
zdania.                    Emilia Berus
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9 kwietnia w sobotę uczniowie Szkoły Podstawowej nr 55 w 
Poznaniu wzięli udział w akcji Motylego Wolontariatu. Akcja 
odbyła się podczas Jarmarku Wielkanocnego na Placu Wolno-
ści. Od południa uczniowie spacerowali po centrum miasta pod 
opieką swoich nauczycieli, rozdając przechodniom motylki. Na-
sza młodzież nie tylko rozdawała motyle, ale również dzieliła się 
uśmiechem.  Każdy z uczestników własnoręcznie przygotował 
motyle w domu. 

Celem akcji była zbiórka funduszy na zakup łóżek rehabilita-
cyjnych dla pacjentów Hospicjum Palium. 

W naszej szkole od lat bierzemy czynny udział w akcjach Mo-
tylego wolontariatu. Uczniowie zawsze chętnie pomagają, bo po-
maganie dodaje skrzydeł!                               Uczennica klasy 8b

Pomaganie dodaJe skRzydeł

W dniu 22 kwietnia 2022 roku na terenie poznańskiej „Malty” 
odbył festyn pn. „Poznaniaku Wypoczywaj Bezpiecznie”. W fe-
stynie wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

"Poznaniaku wypoczywaj bezpiecznie" Przygotowano szereg atrakcji ,m. in. możliwość obejrzenia 
sprzętu policyjnego i konie służbowe.  Można była zagrać w  gi-
gantyczną grę planszową, która cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród najmłodszych uczestników.  

Głównym tematem festynu była możliwość oznakowania swo-
jego jednośladu w ramach programu „Wielkopolski bezpieczny 
rower”.  Funkcjonariusze udzielali również wskazówek dotyczą-
cych  prawidłowego zabezpieczenia roweru  przed kradzieżą. 
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Poznania.                             st. sierż. Oktawia Chmielewska

                                                               KP Poznań - Nowe Miasto

Festyn z PolicJą nad maltą
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Interpelacja złożona w marcu br.w sprawie 
sytuacji i przyszłości  zabytkowego kompleksu 
Browaru Kobylepole. Poniżej  treść starannie 
przygotowanej interpelacji z kilkoma konkret-
nymi pytaniami do przezydenta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka.

Browar w Kobylepolu powstał w latach 1865 - 1872 dzię-
ki  józefowi Mycielskiemu, wielce  zasłużonego patrioty, po-
wstańca, dyplomaty, przemysłowca i działacza gospodarcze-
go.  Browar został uruchomiony w 1872 roku, a zatem 150 lat 
temu, jako nowoczesny zakład przemysłowy, o wielu innowa-
cyjnych rozwiązaniach, produkujący następnie przez ponad 
100 lat słynne piwa  aż do zamknięcia w 1976 roku. 

Jest to zatem obiekt o wyjątkowym znaczeniu dla historii i 
dziedzictwa Poznania i Wielkopolski. W 2012 roku nierucho-
mość została nabyta przez podmiot zajmujący się działalnością.
deweloperską, który w kolejnych latach zrealizował na tym te-
renie kompleks budynków. mieszkalnych wielorodzinnych i 
jednorodzinnych oraz zapowiedział rewaloryzację budynków 
browarnych, z określeniem nowych funkcji pozwalających na 
zachowanie wielkiego dziedzictwa przemysłu piwowarskiego. 
Wyjątkowy kompleks budynków browarnych przetrwał 150 lat, 
co jest szczególną okolicznością w Poznaniu, gdzie II wojna świa-
towa przyniosła ogrom strat ziedzictwa historycznego. Każdy za-
tem taki obiekt powinien podlegać wyjątkowej ochronie i dba-
łości. Niestety do dzisiaj nie udało się doprowadzić po poprawy 
sytuacji i zabytkowy budynek nadal niszczeje.  

 
Zwracam się zatem z prośbą o odpowiedź 

na następujące pytania: 
 1) jaki jest status zabytkowego kompleksu Browaru Kobyle-

pole w kontekście jego ochrony ze względu na fakt, że budynek 
ten stanowi świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiada-
ną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, 

 2) jakie działania były podejmowane w przeszłości, są po-
dejmowane obecnie i będą podejmowane w przyszłości w celu 
objęcia zabytkowego kompleksu Browaru Kobylepole ochroną 
przewidzianą w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, 

 3) jakie i kiedy w okresie od 1990 roku do 2022 roku zostały 
podjęte działania motywujące i dyscyplinujące właściciela zabyt-
kowego kompleksu Browaru Kobylepole do podjęcia odpowied-
nich prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budow-
lanych, 

 4) jakie były skutki podjętych w okresie od 1990 roku do 2022 
roku działań motywujących i dyscyplinujących właściciela zabyt-
kowego kompleksu Browaru Kobylepole do podjęcia 

odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych, 

5) jakie i kiedy zostaną podjęte dalsze działania motywujące 
i dyscyplinujące właściciela zabytkowego kompleksu Browaru 
Kobylepole do podjęcia odpowiednich prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, 

 6) jakie mogłyby zostać podjęte inne działania motywujące 
i dyscyplinujące właściciela zabytkowego kompleksu Browaru 
Kobylepole do podjęcia odpowiednich prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, a jeśli wymaga to zmia-
ny przepisów, to w jaki sposób i czy podjęta zostanie inicjatywa 
mająca na celu zmianę przepisów, aby doprowadzić do komplek-
sowego rozwiązania tego problemu.                    Andrzej Rataj 

    

Pytania Radnego andRzeJa RataJa
do PRezydenta Poznania

dla Ratowania cennego zaBytku

Zabudowania dawnego browaru Mycielskich w Kobylepolu 
są objęte ochroną konserwatorską W latach 1990-2022 Miejski 
Konserwator Zabytków (MKZ) konsultował kolejne projekty i 
wydawał liczne  pozwolenia, w celu wykonania prac remonto-
wych przy obiektach zabytkowych dawnego browaru.

Właściciele zabytkowego obiektu nie wykonali przez lata żad-
nych prac remontowych zabytku. Po pożarze w  maju 2020 r. 
MKZ przeprowadził następne kontrole stanu i wydał zalecenia.

Termin wykonania prac konserwatorskich i renowacyjnych  
mija 31 grudnia 2022 r. Po tej dacie, w przypadku niepodjęcia 
prac, będą mogły być zastosowane dalsze kroki prawne polegają-
ce na nałożeniu kary pieniężnej.

Biuro  MKZ, zapewniło, że najpilniejsze prace zostały wyko-
nane.  W związku z niestabilną sytuacją na rynku nieruchomości 
konieczna była rewizja dotychczasowych założeń inwestycyj-
nych. Trwające prace projektowe są na bieżąco konsultowane z 
Biurem MKZ. Inwestor deklaruje, że po uzyskaniu niezbędnych 
pozwoleń, niezwłocznie przystąpi do prac renowacyjnych. 

             Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski

Decyzje, kontrole zalecenia...
... a zaBytek ginie 

Udzielona w kwietniu br. dpowiedż na interpelację  
jest obszerna(skrót niżej), ale w istocie dowodzi tylko bezsil-

ności i nieskuteczności miejskich urzędników wobec dewelope-
ra Nickel ignorującego obowiązek zrewitalizowania zabytku 

Właściciel zabytku firma Nickel od lat tylko pozoruje  
przygotowania do renowacji całego obiektu. 

Nadal, nie widać żadnych prac, które miały zostać rozpoczęte 
na początku br.  

Browar Mycielskich po rewaloryzacji.Wizualizacja  z 2018 r. 
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PRzyszła kRyska
na matyska

Gdybym nie był zaszczepiony trzema dawkami szczepionki, 
            to przebieg choroby na pewno nie byłby tak lekki. 

  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”.

A więc jednak w końcu pandemia mnie dopadła… W środę 
23 marca od rana czułem się dość kiepsko. Pojechałem jednak 
do szkoły i od razu po wejściu poprosiłem o test covidowy. 
Wyszedł negatywny, co mnie bardzo ucieszyło i poszedłem 
do klasy uczyć online. Po lekcji przypadkowo spojrzałem zno-
wu na test i z przerażeniem zobaczyłem drugą kreskę. A więc 
moja lekka gorączka i ból głowy to nie było zwykłe przezię-
bienie, tylko stałem się jedną z ofiar koronawirusa! 

Od razu powiadomiłem o tym dyrekcję szkoły i poprosiłem 
o kolejny test, dla pewności. Na nim również pojawiła się dru-
ga kreska, chociaż dość rachityczna. Od razu odwołano moje 
lekcje, a mnie wsadzono na pakę półciężarówki (przewożenie 
ludzi w ten sposób jest nielegalne w Polsce, ale powszechne w 
całej Azji) i zawieziono do szpitala. W szpitalu miałem przejść 
test PCR, który stwierdziłby ze stuprocentową pewnością, że 
jestem chory na COVID-19. 

Niestety, mimo parogodzinnego czekania nie doczekałem 
się testu, więc poprosiłem szkołę o odwiezienie do domu. Po-
nownie na pace półciężarówki oczywiście.  Rozpoczęła się 
moja dwutygodniowa kwarantanna. Na drugi dzień moja ko-
chana Pani Dyrektor przywiozła mi spore zapasy. 

belfrów, i u nich także objawy choroby były bardzo łagodne. 
Potwierdziły się więc całkowicie zdania naukowców mówiące 
o tym, że zaszczepienie co prawda nie chroni stuprocentowo 
przed zakażeniem, ale powoduje bardzo łagodny przebieg 
choroby. 

Najbardziej dokuczliwa była dwutygodniowa izolacja. Za-
pasy od Pani Dyrektor starczyły mi na długo, a kiedy się skoń-
czyły, zakupy robił dla mnie mój tajski przyjaciel Tan.

Nadrobiłem przez ten czas zaległości czytelnicze, napisa-
łem kilkanaście tekstów, no i intensywnie komunikowałem się 
z moją Rodziną i znajomymi rozsianymi po całym świecie. W 
szkole niewiele straciłem, ponieważ moja choroba przypadła 

na sam koniec semestru, a egzaminy końcowe bez problemu 
przeprowadziłem online. No i moja kwarantanna skończyła 
się w momencie, kiedy w Tajlandii rozpoczęły się obchody 
święta Songkran, czyli tajskiego Nowego Roku. Szkoła dała 
nam z tej okazji tygodniowe wakacje, a ja mogłem z czystym 
sumieniem odwiedzić znowu moją wyspę Koh Kret. 

Jak widzicie Drodzy Czytelnicy – kiedy się jest w pełni za-
szczepionym to nie ma się czego bać! Gdybym zaszczepiony 
nie był to moja choroba na pewno nie wyglądałaby tak lekko. 
Po tych przymusowych wakacjach z radością powróciłem do 
szkoły. 

Co prawda nowy semestr się jeszcze nie rozpoczął, ale 
mamy tzw. Summer Camp, czyli coś w rodzaju naszych pół-
kolonii. Po prostu – musimy zająć jakoś czas uczniom, którzy 
nie wyjechali na wakacje. Wymyślamy im więc różne gry i 
zabawy. Tak, że jest co robić.  Nowy semestr zacznie się w po-
łowie maja. Szczerze mówiąc ciekaw jestem jak będzie wyglą-
dał nowy rok szkolny. O dwóch poprzednich latach wolałbym 
zapomnieć… Raz w klasie, raz online, a także w sposób mak-
symalnie hybrydowy – część dzieci w klasie, a część online. 
Mam wielką nadzieję, że pandemia skończy się w tym roku i 
wszystko wróci na dawne tory.                      Mateusz Biskup

Zapasy żywności przysłane  mi przez kochaną panią Dyrektor. 

Objawy koronawirusa ustąpiły już na trzeci dzień. Właści-
wie – żadne to były objawy. Lekka gorączka i słaby ból głowy 
– tyle tego było. Przeziębienia przechodziłem o wiele gorzej! 
No, ale to dlatego, że jestem potrójnie zaszczepiony i to do-
brymi szczepionkami! (2 x AstraZeneca i 1 x Pfizer).

Gdybym zaszczepiony nie był, to na pewno objawy były-
by o wiele silniejsze. Zresztą – nie byłem jedynym w pełni 
zaszczepionym nauczycielem w mojej szkole, który złapał 
koronawirusa. Przede mną zakażenie przeszło kilku innych 
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oddać Rzekę osiedlu

Piękny miesiąc maJ

 Dostęp do Główienki na Głównej bywa wręcz niemożliwy. 

Piękny miesiąc maj – wersja 2.0
Dwa lata temu dokładnie tak samo 

nazwałem felieton publikowany w na-
szym „MY”. Była to jednak zupełnie 
inna rzeczywistość. Koronawirus roz-
kręcał się na dobre, a życie zewnętrz-
ne zostało brutalnie ograniczone do 
wszechobecnego dystansu i izolacji. 
Dzisiaj wielu z nas trochę drwi, że woj-
na w Ukrainie magicznie wystraszyła 
koronawirusa i gdzieś sobie czmychnął. Tak do końca się nie-
stety nie stało. Jednak mamy czym sobie zaprzątać uwagę. Wielu 
bowiem z nas patrzy zarówno z podziwem na męstwo naszych 
wschodnich sąsiadów broniących swej niepodległości, jak i z lę-
kiem o to, co jeszcze przyniesie nam los ze Wschodu.

Kiedy piszę te słowa dobiega kresu podwójne dziękczynienie 
sprawowane dzisiaj na Jasnej Górze. Jest to bowiem dzień nasze-
go archidiecezjalnego podziękowania Maryi za czas Jej nawie-
dzenia naszych parafii przez kopię jasnogórskiej ikony. Jest to też 
ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiącle-
cia – kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Jedno i drugie wydarzenie źródłowe miało swoje mocne 
pandemiczne piętno. Tak bowiem peregrynacja Matki Bożej 

w naszej archidiecezji była z powodu pandemicznych ogra-
niczeń kilkakrotnie zawieszana. Naczekaliśmy się na te nasze  
24 godziny, kiedy „Jasna Góra była też w naszych parafialnych 
wieczernikach”. Jednak dotrwaliśmy i tego, co Maryja posiała w 
naszych sercach, nikt nam nie zabierze. To my możemy się tym 
dzielić z innymi, aby się wspierać w naszej wierze. Także beatyfika-
cja Prymasa Tysiąclecia była odkładana z tych samych powodów,  
a ostatecznie miała dosyć kameralny wydźwięk.

Cóż z tego dla nas? Kard. Wyszyński uczył nas, że warto 
wszystko postawić na Maryję, że warto Jej zawierzyć swoje życie i 
z Nią przeżywać swoją codzienność. Miesiąc maj dedykowany w 
liturgii Kościoła Maryi jest dla nas zaproszeniem, abyśmy chcieli 
tak właśnie kształtować naszą osobistą pobożność – przez Maryję  
do Chrystusa. Niech nam w tym będą po-
mocą nabożeństwa majowe odprawiane  
w każdym kościele i to codziennie. Za moment też bę-
dziemy przeżywać 13–ty maja, a więc tegoroczną in-
augurację nabożeństw fatimskich. Już teraz zapraszam  
w piątkowy wieczór do Bogucina, gdzie najpierw odprawimy 
Mszę św., a po niej właśnie uczcimy Maryję w Jej wizerunku z 
Fatimy.

Z czym warto przychodzić do Matki Bożej? Ze wszystkim! 
Nieśmy Jej sprawy tegorocznych maturzystów. Nieśmy dzieci ko-
munijne i ich rodziny. Nieśmy kandydatów do święceń diakona-
tu i kapłaństwa. Nieśmy wreszcie nasze Mamy, których święto też 
przypada w maju. Jest spraw od groma, a więc do dzieła. Pozdra-
wiam serdecznie.             Proboszcz   ks. Zbigniew  Szlachetka

Wypływająca z niezwykle ważnego dla historii Polski jezio-
ra Lednickiego rzeka Główna, przed wiekami stworzyła pod-
poznańską wieś o tej same nazwie. Na wąskiej, ale wartkiej 
rzeczce przodkowie budowali młyny i folusze przynoszące 
dochody, wzrost cywilizacji i poziomu życia ludności. Obecnie 
ta rzeka nadal zachwyca swoją zachowaną sprzed wieków natu-
ralnaą urodą. Zachowując w wielu fragmentach charakter prawie 
górskiego strumienia, jest na wielkopolskiej nizinie zjawiskiem  
wyjątkowym. 

Dzisiejsi mieszkańcy osiedla Główna  często nawet nie wiedzą 
jaki cud natury mają w zasięgu ręki, bo brzegi rzeczki są tu na 
ogół zarośnięte krzewami i wysokimi chwastami utrudniającymi 
dostęp i zasłaniającymi widok dla oczu . 

Rzeka Główna, zwana też Główienką, ma wszelkie dane, aby 
stać się niezwykłą wartością dla mieszkańców, ekologii mikro-
klimatu i gospodarki wodnej. Znajomy opowiadał, o zachwyca-
jących przykładach zagospodarowania takich cieków w Irlandii. 
Stworzone tam niewielkie kaskady, małe rozlewiska, z odpo-
wiednią wodną roslinnością są cudownymi oazami relaksu, wy-
poczynku, estetycznych doznań itd. 

Urzędnicy miejscy z prezydentami na czele twierdzili na 
publicznych spotkaniach z mieszkańcami Głównej, że istnieje 
projekt rewitalizacji tego osiedla z szerokim wykorzystaniem 
Główienki. Nadszedł czas, aby tym ważnym tematem solidnie 
zajął się  osiedlowy samorząd                                                     Md 
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FyRtel główna - kultuta, sztuka, edukacJa, integRacJa sąsiedzka
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
ul. Główna 42 (II piętro)
kontakt: smak@animatorzysmak.pl Tel. 789 311 619

Harmonogram wydarzeń w maju:
◥ 4.05, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 

warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek, prowadze-
nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 4.05, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-
formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 5.05, g. 17 Fyrtel_sound – warsztaty gry na ukulele dla po-
czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 9.05, g. 15 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla senio-
rek i seniorów, prowadzenie: Joanna Sykulska, wstęp wolny – in-
formacje: zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 10-11.05, g. 17-19 – Borys Bobry na tropie języka polskiego! 
– polsko-ukraińskie warsztaty literacko-językowe i ilustratorskie 
dla dzieci w wieku 7-9 lat, prowadzenie: Ola Płocińska, Daniel 
Stachuła, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: zuzanna@ani-
matorzysmak.pl

◥ 11.05, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 
warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek prowadze-
nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 11.05, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-
formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 12.05, g. 17 Fyrtel_sound – warsztaty gry na ukulele dla po-
czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 16.05, g. 15 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla se-
niorek i seniorów, prowadzenie: Joanna Sykulska, wstęp wolny 
– informacje: zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 16.05, g. 17 Wyprawa na RODos – prace w ogrodzie z okazji 
Światowego Dnia Siania Dyni w Miejscach Publicznych, prowa-
dzenie: SMAK, wstęp wolny – informacje i zapisy: daniel@ani-
matorzysmak.pl

◥ 17-18.05, g. 17-19 – Borys Bobry na tropie języka polskiego! 
– polsko-ukraińskie warsztaty literacko-językowe i ilustratorskie 
dla dzieci w wieku 7-9 lat, prowadzenie: Ola Płocińska, Daniel 
Stachuła, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: zuzanna@ani-
matorzysmak.pl

◥ 18.05, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 

warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek prowadze-
nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 18.05, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-
formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 19.05, g. 17 Fyrtel_sound – warsztaty gry na ukulele dla po-
czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 20.05, g. 20 Sekretne kino Główna – seans plenerowy, wstęp 
bezpłatny – obowiązują zapisy: maciej@animatorzysmak.pl, tel. 
789 311 619

◥ 21.05, g. 11 Planszówkowy fyrtel – rozgrywki dla rodziców 
oraz animacje dla dzieci, wstęp wolny – informacje i zapisy: pau-
lina_taraska@wp.pl

◥ 21.05, g. 16-18 Sekretne życie drzew – spacer dendrologicz-
ny po Głównej i Nadolniku, prowadzenie: Magdalena Garczar-
czyk, Aneta Mikołajczyk, wstęp wolny – informacje: daniel@
animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 23.05, g. 15 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla se-
niorek i seniorów, prowadzenie: Joanna Sykulska, wstęp wolny 
– informacje: zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 25.05, g. 16 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Польща.ua – 
warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek prowadze-
nie: Martyna Strychalska, wstęp bezpłatny – informacje i zapisy: 
daniel@animatorzysmak.pl

◥ 25.05, g. 16:30 (I grupa) oraz g. 18:00 (II grupa) Sąsiedzkie 
rozgrywki w siatkówkę – ul. Harcerska 3, wstęp bezpłatny – in-
formacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 26.05, g. 17 Fyrtel_sound – warsztaty gry na ukulele dla po-
czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl

◥ 30.05, g. 15 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla se-
niorek i seniorów, prowadzenie: Joanna Sykulska, wstęp wolny 
– informacje: zuzanna@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

◥ 31.05, g. 23:59 Rezydencje społeczno-artystyczne w Spo-
łecznym Centrum Kultury Fyrtel Główna – termin przesyłania 
zgłoszeń, informacje: daniel@animatorzysmak.pl, maciej@ani-
matorzysmak.pl, tel. 789 311 619

Biblioteka Sąsiedzka na Głównej czynna:
– poniedziałek, g. 16:30-19:30
– piątek, g. 18:00-20:00
– pierwsza sobota miesiąca, g. 10:00-14:00
oraz podczas wszystkich wydarzeń w Społecznym Centrum 

Kultury Fyrtel Główna. 
Informacje: www.animatorzysmak.pl/biblioteka

    Fyrtel Główna ogłasza nabór 
na rezydencje społeczno-artystyczne 2022
 Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury zaprasza 

animatorów i animatorki kultury, edukatorów i edukatorki, 
artystów i artystki, kuratorów i kuratorki, aktywistów i ak-
tywistki, a także kolektywy, grupy oraz zespoły twórcze do 
zgłaszania swoich pomysłów na projekty, które mogą zostać 
zrealizowane w ramach tegorocznych rezydencji społeczno-
artystycznych w dzielnicy Główna w Poznaniu. 

Z NATURY RZECZY to tegoroczne hasło rezydencji społecz-
no-artystycznych ogłoszonych przez Społeczne Centrum Kultury 
Fyrtel Główna. To punkt wyjścia do refleksji nad koegzystencją 
człowieka ze światem. NATURA RZECZY to także dziedzictwo 
kulturowe dzielnicy, zarówno to wynikające z uwarunkowań 
historycznych, jak i społecznych czy materialnych. To miejsca, 
obiekty, wspomnienia, które budują lokalną tożsamość.

Najważniejszą ideą programu rezydencji jest kulturowa akty-
wizacja mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Główna w Pozna-
niu. Jest to rejon objęty miejskim programem rewitalizacji. 

Zamierzamy stworzyć warunki do rozwijania twórczej aktyw-
ności, pomysłowości oraz zaangażowania osób zamieszkujących 
dzielnicę. – mówi Daniel Stachuła, dyrektor Społecznego Cen-
trum Kultury Fyrtel Główna.

  Wybrane projekty rezydencji realizowane będą w lipcu i 
sierpniu 2022 roku. Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kul-
tury, jako organizator naboru, zapewnia wynagrodzenie dla re-
zydentów i rezydentek oraz budżet przeznaczony na produkcję 
wydarzeń. Jego maksymalna pula wynosi 10.000 zł. Aplikacje 
należy przesyłać do 31 maja 2022 roku, do godz. 23.59 na adres 
mailowy: smak@animatorzysmak.pl oraz do wiadomości da-
niel@animatorzysmak.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: 
„Rezydencje 2022”. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń, 
dokumenty potrzebne do aplikacji, a także Regulamin określają-
cy warunki naboru i rezydencji, można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.animatorzysmak.pl/rezydencje-2022.  

                                                        ***
Program rezydencji społeczno-artystycznych „Z natury rzeczy” 

realizowany jest w ramach projektu Fyrtel Główna – Społeczne Cen-
trum Kultury dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania.
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2022 
Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świa-

ta, obchodzone 22 kwietnia od 1970 roku. Tegorocznym moty-
wem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło   „Zainwestuj       w naszą 
planetę”. Głównym zadaniem akcji ekologicznej jest przybliżenie 
społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną 
ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta 
edukacja w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. 
Z okazji tego święta społeczność naszej  szkoły po dwuletniej 
przerwie spowodowanej  pandemią ponownie wzięła udział w 
akcji ekologicznej „Wiosenne porządki”.  Uczniowie wraz z na-
uczycielami sprzątali teren naszego Osiedla Główna. Pamiętaj-
my jednak, że dzisiejsze sprzątanie nie zwalnia nas z obowiązku 
dbania o stan naszej planety. Każdy z nas ma realny wpływ na 
to, żeby stan środowiska nie ulegał dalszej degradacji .A jak Ty 
możesz pomóc planecie?

 -Sadź  wokół siebie  drzewa iinne rośliny. 
-  W swoim ogrodzie stwórz łąkę kwietną przyjazną zapyla-

czom.
- Załóż hotel dla owadów.
- Zrezygnuj z koszenia trawnika.
- Gromadź deszczówkę do podlewania ogrodu.
- Jeśli to możliwe, rezygnuj z samochodu na rzecz komunika-

cji zbiorowej, roweru lub najlepiej spaceru.
- Staraj się naprawiać przedmioty, zamiast wymieniać je na 

nowe.
- Pamiętaj o segregacji śmieci.
- Podczas zakupów używaj wielorazowych toreb, wybieraj 

produkty w ekologicznych opakowaniach.
- Oszczędzaj w swoim domu prąd, wodę i ciepło.

ARENA ZAWOdÓW 2022
W środę, 6 kwietnia 2022 r., w ramach zajęć doradztwa za-

wodowego uczniowie klas ósmych wybrali się na „Arenę Za-
wodów”. Tegoroczna edycja odbyła się na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. Podczas wspólnego wyjścia ósmoklasiści 
mieli okazję zapoznać się z ciekawymi ofertami szkół ponadpod-
stawowych z Poznania i okolic.

szkoła Podstawowa  nR 45 im. oRP „Poznań” PRzy ul. haRceRskieJ 3

ROZGRYWKI PIŁKARSKIE KLAS
Od 2 kwietnia 2022 r., przez osiem kolejnych sobót, chłopcy 

z naszej szkoły będą uczestniczyli w rozgrywkach piłkarskich 
rocznika 2013, odbywających się na stadionie MOS w Pozna-
niu. W czasie tych spotkań będziemy rywalizować z zespołami 
z Poznania oraz sąsiednich gmin. Za nami już dwa turnieje. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tych rozgrywek.

     W MUZEUM NAROdOWYM
Po raz pierwszy w tym roku szkolnym klasa 1a odwiedziła 

Muzeum Narodowe w Poznaniu i uczestniczyła w warsztatach. 
Temat zajęć „W świecie arcydzieł”. Dzieci miały okazję poznać 
obrazy przedstawiające: krajobrazy, portrety i martwą naturę. 
Wykonały również swoje arcydzieła według własnego pomysłu. 
Zainspirowani ciekawymi warsztatami muzealnymi na pewno 
jeszcze nie raz odwiedzimy Muzeum Narodowe.

LEKCjA "AKTYWNA TABLICA"
5 kwietnia br. w ramach udziału w projekcie "Aktywna Ta-

blica" w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta w klasie 5b, 
przeprowadzona przez p. Grzegorza Szałkowskiego - nauczy-
ciela informatyki oraz języka angielskiego. Lekcję obserwowali 
p. dyrektor oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 45 oraz 
dyrekcja i nauczyciele z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej 
im. józefa Wybickiego w Czerwonaku. Przeprowadzenie lek-
cji miało na celu udoskonalanie kompetencji informacyjno 
- komunikacyjnych uczniów oraz nauczycieli szkoły, w tym, 
wykorzystywanie tabletów oraz aplikacji internetowych do 
nauki języka angielskiego.
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       TURNIEj KOSZYKARSKI
 5 kwietnia nasze koszykarki wzięły udział w Turnieju „Pierw-

szy krok w koszykówce”. Dziewczynki z klasy 1a i 2a rywalizo-
wały z zawodniczkami z SP nr 7, SP 19 oraz SP 51. Koszykarki 
rywalizowały w „Wyścigach rzędów”, rzutach osobistych oraz w 
grze „Żywy kosz”.

Po pełnej emocji „walce” dziewczynki zajęły: I miejsce w „Wy-
ścigach rzędów”, IV miejsce w rzutach osobistych, I miejsce w 
grze „Żywy kosz”

Naszym zawodniczkom serdecznie gratulujemy.

dRZWI OTWARTE „CAŁA NAPRZÓd 
        KU MORSKIEj PRZYGOdZIE”
Nasza szkoła zorganizowała „drzwi otwarte” dla przy-

szłych uczniów zaczynających naukę w klasie pierwszej.

Dzieci i rodziców w auli szkoły powitała pani dyrektor. Dla 
naszych gości klasa pierwsza przygotowała krótki występ arty-
styczny: „W marynarskim rytmie”. Podczas zwiedzania szkoły na 
dzieci czekało wiele atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły się 
zajęcia sportowe z piłki nożnej dla chłopców oraz piłki koszy-
kowej dla dziewczynek. W sali komputerowej dzieci z rodzicami 
grały w edukacyjne gry komputerowe i obejrzały pokaz lotu dro-
na. W pracowni chemicznej maluchy z zainteresowaniem obser-
wowały doświadczenia przeprowadzane przez starszych kolegów 
pod opieką pana nauczyciela. A ogromne emocje wzbudzały za-
jęcia z kodowania i zabawy muzyczne przy tablicy interaktyw-
nej.

Rodzice mieli możliwość skorzystania z konsultacji psycho-
logicznej i pedagogicznej oraz porozmawiania z nauczycielami 
edukacji wczesnoszkolnej. Na zakończenie spotkania pani dy-
rektor pożegnała gości a każde dziecko otrzymało upominek.

dziękujemy rodzicom i ich pociechom za zainteresowanie 
pracą naszej szkoły. Takie spotkanie na terenie szkoły jest bar-
dzo ciekawym doświadczeniem dla przyszłych uczniów.

Ul. Pilska. N/n sprawca z niezamkniętego samochodu mar-
ki Opel Corsa zaparkowanego na miejscu postojowym przy ulicy 
dokonał kradzieży radia samochodowego, okularów oraz torby 
termicznej. Straty 1100 na szkodę zgłaszającej. 

 Ul. Starołęcka. Zgłaszający zawiadomił o tym, iż znany mu 
z widzenia sprawca po wcześniejszej awanturze na terenie bu-
dowy rzucając cegłami i prętami dokonał uszkodzenia elewacji 
budynku oraz okna. W tym samym miejscu i czasie kierował 
również słowne groźby uszkodzenia mienia zgłaszającego oraz 
groźby pozbawienia życia, które wzbudziły realna obawę ich 
spełnienia u zgłaszającego.  

 Ul. Bystra. Zgłaszająca zawiadomiła o tym, że n/n sprawca 
poprzez podważenie rygla zamka i wyważenie ościeżnicy do-
konał uszkodzenia drzwi wejściowych. Straty 5000 zł na szkodę 
zgłaszającej.  

Ul. Borówki. N/n sprawca na terenie ośrodka dla osób bez-
domnych dokonał przywłaszczenia zgubionego telefonu. Straty 
600 zł na szkodę zgłaszającej.  Postępowanie prowadzi KP Po-
znań Nowe Miasto.

Ul. Mariacka. Kradzież z parkingu niestrzeżonego pojazdu 
marki Peugeot Boxer rok 2018. Miejsce zdarzenia objęte mo-
nitoringiem. Na miejscu nie ujawniono śladów związanych ze 
zdarzeniem, w pojeździe znajdowały się części samochodowe o 
wartości 40000 zł. Łączne straty 140000 zł.  

Ul. Mogileńska. Nieznany sprawca dokonał kradzieży pie-
niędzy znajdujących się w szafce pod telewizorem. Straty 60000 
zł. Brak monitoringu i śladów.

 Ul. Konarskiego. Mężczyzna lat 23 groził pozbawieniem 
życia i zdrowia partnerowi lat 22, czym wzbudził w nim obawę 
spełnienia gróźb oraz naruszył jego nietykalność cielesną po-
przez uderzenie butelką w głowę. 

Ul. Krańcowa. Funkcjonariusze RPI KP Poznań Nowe Mia-
sto na parkingu niestrzeżonym ujawnili pojazd marki Fiat Se-
icento który figurował jako utracony i poszukiwany przez KPP 
Kluczbork. 

Rondo Śródka. N/n sprawca na przystanku MPK dokonał 
kradzieży telefonu trzymanego w ręce przez zgłaszającą. 

 Ul. Smolna. Zgłaszająca zawiadomiła o tym, że jej konku-
bent lat 35 groził jej pozbawieniem życia i zdrowia. Groźby te 
wzbudziły realna obawę ich spełnienia. 

 Ul. Bydgoska. N/n sprawca z konta bankowego dokonał 
nieautoryzowanej wypłaty pieniędzy w kwocie 3665 zł. Straty na 
szkodę zgłaszającej.  

 Ul. Warszawska. N/n sprawca po uprzednim przecięciu linki 
zabezpieczającej dokonał kradzieży roweru marki Cross koloru 
czarno-czerwonego o wartości  1300 zł na szkodę zgłaszającego.

 Ul. Główna. N/n sprawca dokonał przywłaszczenia pozo-
stawionego na ladzie sklepowej portfela z zawartością dowodu 
osobistego, karty płatniczej oraz pieniędzy 

Ul. Folwarczna. Nieznany sprawca za pośrednictwem porta-
lu internetowego doprowadził zgłaszającego do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem  poprzez dokonanie nieautoryzowanej 
transakcji. Straty 2798 zł.

 Rondo Śródka. N/n sprawca dokonał kradzieży pozosta-
wionej w autobusie saszetki z zawartością okularów, słuchawek 
oraz portfela z dokumentami. Straty 1000 zł na szkodę zgłaszają-
cego. Miejsce zdarzenia monitorowane. 21 063 zł. 
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dom Pomocy sPołeczneJ PRzy ul. konaRskiego
Dnia 5 kwietnia nasi Mieszkańcy wybrali się na wycieczkę do Bra-

my Poznania. (fot niżej)

Ks. proboszcz dr Paweł Deskur poświęcił  wielkanocne potrawy.

PONIŻEJ: COTYGODNIOWE ZAJĘCIA POZNAWCZE

                                                                             Fot. Natalia Kaźmierczak

14 kwietnia odbyło się spotkanie świąteczne, podczas którego Pan i 
Pani Dyrektor rozdali Mieszkańcom świąteczne upominki. 

22 kwietnia obchodziliśmy Święto Ziemi. Mieszkańcy naszego 
Domu wraz z wolontariuszami ( uczniami szkoły Gaudium Et Stu-
dium) sprzątali nasz przydomowy ogród.  

                                                          Tekst i fot. Hanna Szymkowiak
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