
 CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW
        Wrzesień 2022  nr 9/261                                                    ISSN 1641-6813

W tym numerze m. in.: 
Koalicja ukraińsko-światowa 
Przyszłość buduje na przeszłości
Z prac Rady Osiedla AZK
Główna - wydarzenia września
Biuletyn policyjny
Korespondencja z Tajlandii

Ukraina walczy za wolność swoją i naszą

Antoninek -Zieliniec -kobylepole
AtrAkcyjne,  długie lAto z estrAdą



2

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Koncert  26 czerwca  br. w Parku Wilsona niewybuch nA PlAntAch 

kiosk PAństwA 
grzegorzA i mAłgorzAty 

Kiosk z warzywami, owocami i przetworami „przy 
tunelu” na Osiedlu Warszawskim mieszkańcy niezwykle  
cenią za niezmiennie wysoką jakość oferowanych towa-
rów o walorach ekologicznych, nawet jeśli nie posiadają 
urzędowego certyfikatu. Placówkę  handlową od niepa-
miętnych lat prowadzą państwo Grzegorz i Małgorzata 
Gwizdek, dobrze znający wszystkich mieszkańców i przez 
nich równie dobrze znani. 

Oferowane w kiosku towary pochodzą z własnych 
upraw właścicieli i od sprawdzonych, pewnych dostaw-
ców. Klienta kiosku nigdy nie spotka rozczarowanie za-
kupami lub jakaś niemiła niespodzianka. Prawdziwe 
wzajemne zaufanie i życzliwość między sprzedającymi  
a klientami stwarzają zawsze miły klimat, którego próżno 
oczekiwać w supermarketach. 

Stojący pod piękną lipą kiosk u zbiegu ulic Łowickiej i 
Kostrzyńskiej w centrum Osiedla Warszawskiego dostar-
cza mieszkańcom  zdrowe warzywa, owoce i przetwory 
oraz zadowolenie z codziennych zakupów, za które można 
płacić również kartami.                                POLECMY! 

We wtorek wczesnym popołudniem 23 sierpnia br. podczas 
prac ziemnych przy budowie nowoczesnego placu zabaw przy ul. 
Kutnowskiej na Osiedlu Warszawskim znaleziono niewybuch. 
Był to pocisk moździerzowy kalibru 120 mm produkcji sowiec-
kiej.  Przebywał od wojny  płytko pod ziemią na terenienależą-
cym  przez dziesięciolecia do tutejszego przedszkola. Powiado-
miona policja zabezpieczyła znalezisko i sprowadziła saperów, 
którzynie wybuch usunęli. Powiedzieli nam, że nie było zagroże-
nia wybuchem gdyż niewybuch nie posiadał zapalnika .   

  Saperzy wywieźli niewybuch takim specjalnym pojazdem. 

 Kompletny pocisk moździerzowy kalibru 120  mmm.
            Znaleziony na plantach pozbawiony był zapalnika 
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Ś.P. romuAld
grząŚlewicz

dnia 17 sierpnia br. w wieku 81 lat zmarł przyjaciel  naszej 
redakcji i zasłużony dla poznańskiej kultury  twórca Teatru 
Scena Na Piętrze  ś. p. Romuald Grząślewicz.  

Na łamach „MY”  regularnie co miesiąc od kilku lat ukazy-
wały się recenzje autorstwa niedawno zmarłej naszej redakcyj-
nej koleżanki ś. p. Ewy Kłodzińskiej, poświęcone wydarzeniom 
kulturalnych na deskach Sceny Na Piętrze. Cykl tych publikacji, 
unikatowych w skali Poznania, cieszył się dużym uznaniem  R. 
Grząślewicza, co wyrażał w ich sponsorowaniu, jako środka do-
cierania z kulturalną ofertą do szerokiego kręgu odbiorców  z 
peryferyjnych osiedli miasta. 

Romuald Grząślewicz był dobrym, ciepłym,  życzliwym każ-
demu człowiekiem,  z krwi i kości społecznikiem,  działaczem  
oraz  animatorem  kultury,  aktorem, scenarzystą pisarzem i po-
etą.  Z inicjatywy R. Grząślewicza  powstał pomnik aktora Roma-
na Wilhelmiego postawiony na skwerze przy ul. Masztalarskiej .

Ostani raz spotkaliśmy się  z R. Grząslewiczem na pogrzebie 
ś. p. Ewy Kłodzińskiej, a  uczestniczył w ceremonii pogrzebowej 
jako pacjent urlopowany na własne życzenie ze szpitala, pomi-
mo odczuwanego wówczas dotkliwego bólu przy chodzeniu. Po-
grzeb ś.p. Romualda Grząslewicza odbył się 17 sierpnia br.  na 
cmentarzu  junikowskim. 

Spoczywaj Przyjacielu w pokoju. W naszej pamięci żyjesz 
zawsze dobrymi wspomnieniami.                 Marcin dymczyk 

Jeszcze niedawno niewyobrażalna, a obecnie  re-
alna, krwawa  wojna  za naszą wschodnią granicą 
budzi w takim zwykłym jak ja Polaku niezachwiane  
przekonanie, że w tej walce odosobnione rosyjskie 
zło zostanie  pokonane dobrem ukraińsko-światowej 
koalicji.  Święte i sprawdzające się są przecież sło-
wa: zło dobrem zwyciężaj. Nie może być inaczej, gdy 
sprawiedliwe  narody  jednoczą siły przeciwko anty-
ludzkiej rosyjskiej niesprawiedliwości i zbrodni.

Niezbyt odległa historia naszego świata dostarcza dowody, 
że demokratyczne państwa  chcą i  potrafią łączyć się w dobrej, 
słusznej walce, aby rozgromić zbrodniczych agresorów.  

 Dlatego hitlerowskie Niemcy przekonane o swojej wyższości 
nad innymi zostały  rozbite doszczętnie przez  aliantów, a naród 
niemiecki musiał uleczyć się  z nazistowskiego obłędu. I teraz 
taka sama klęska spotka putinowską Rosję chcącą podbić sąsia-
dów, a Rosjanie będą musieli nauczyć  się szanować  prawa na-
rodów do wolności.   Naśladujący kochanego ongiś przez Niem-
ców Hitlera, dziś dyktator Putin  metodami takimi samymi jak 
tamten zdobył dla swych zbrodni pwszechne poparcie Rosjan 
z wypranymi mózgami. Jak połączone narody  zdruzgotały hi-
tlerowską Rzeszę tak  rosyjskie imperium   będzie rozbite przez 
połączony militarnie Zachód. 

Zachodzą na naszych oczach wiekopomne zmiany politycz-
ne, powstaje  nowy,  lepszy   dla Europy układ sił. Dzisiejsza 
Rosja jest obecnie oczywistym, szkodliwym, niebezpiecznym 
przeżytkiem  antyludzkiego systemu i musi zniknąć w obecnej 
postaci, bo nie akceptuje jej silniejszy, wolny, demokratyczny 
świat. 

 Z kolei  powstanie demokratycznego, silnego, niepodległego 
państwa ukraińskiego przyniesie naszemu kontynentowi poli-
tyczną równowagę i błogoslawiony pokój na długi czas. Stanie 
się to, o czym marzyły pokolenia Europejczyków, w tym zwłasz-
cza Polaków. 

Ukraina jako znaczna część demokratycznego Zachodu bę-
dzie  zarazem państwem uzasadnionym ze wszech miar histo-
rycznie. Wielki naród ukraiński od stuleci  pragnął samodziel-
nego państwowego bytu, ale na przeszkodzie spelnienia tego 
słusznego pragnienia  stała najpierw Rosja carów, a potem Ro-
sja komunistów. O wolnej, przyjaznej  Ukrainie marzyły światłe 
umysły wielu Polaków. O niepodległej szczęśliwej Ukrainie ma-
rzyły poprzednie pokolenia Ukraińców. Obecnemu pokoleniu 
po obu stronach granicy  jest dane uczestniczyć w urzeczywist-
nieniu tych marzeń. Jest niebywała w dziejach szansa otwarcia 
nowej ery w naszej wzajemnej  historii na fundamencie prawdy 
pojednania, zrozumienia i wybaczenia.          Marcin dymczyk      

dobro znów wygrA
 Koalicja ukraińsko- światowa
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Ciągle trwa Lato z Estradą - Lato z AZK
Sobota 13 sierpnia 2022, Polana Mycielskich – Kobylepole. 

Kilka minut po godz. 17 rozpoczyna się koncert „ALEfesti-
wALE”, dedykowany naszym seniorom. Najlepsze przeboje 
festiwali w Opolu i Sopocie lat 70 - 90 sprawiły, że nasze serca 
znów głośniej zabiły w rytm tamtych utworów.

Zaprzyjaźniona agencja artystyczna L'arte jak zawsze stanęła 
na wysokości zadania, organizując i dobierając artystów do tego 
koncertu. Technicznie wszystko ogarnęła Estrada Poznańska,  a 
Pogotowie Społeczne z naszą Radą Osiedla zajęły się stroną or-
ganizacyjno-finansową. 

Niemen, Krawczyk, Smoleń, Rodowicz, Wodecki, demis 
Russos i wielu innych artystów ponownie zagościło na scenie 
Polany Mycielskich. Wspaniała atmosfera bawiących się uczest-
ników sprawiła, że poza siedzącą widownią rozpoczęły się tańce.

Przez cały czas, nasze Pogotowie Społeczne serwowało dla 
wszystkich kawę i herbatę a przedstawiciele Rady częstowali każ-
dego różnymi słodkościami.

osiedle Antoninek- zieliniec- kobylePole

Jestem przekonany o aprobacie przez naszych seniorów takiej 
formy wypoczynku, którą z uwagi na pandemię praktykujemy 
już 3 rok.

Zastanawiamy się, jak to wszystko jeszcze bardziej uatrakcyj-
nić. Widzimy, że koncerty wpisały się już na stałe i nie ma mowy, 
by z takiej formy spotkań z Seniorami zrezygnować, a każdemu 
się jeszcze przypominają nasze wspaniałe wyjazdy autokarowe, 
do których musimy wrócić.

Już dzisiaj, zapraszam wszystkich seniorów i nie tylko na ko-
lejny koncert z poczęstunkiem   3 września br.  o godz. 18.30  do 
naszego wspaniałego Parku im. Rodziny Stablewskich w Anto-
ninku.  Tym razem zagości u nas zespól „ABBA”, a wydarzenie 
to poprzedzą o godz. 17.00 warsztaty dla najmłodszych „Różne 
kolory- jeden świat”. Serdecznie wszystkich zapraszam.      

                                                               Mieczysław Wachowiak                                                                                                           
                                                              Przewodniczący RO AZK
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osiedle Antoninek- zieliniec- kobylePole

Pomimo okresu urlopowego Rada Osiedla A-Z-K perma-
nentnie wykonuje swoje zaplanowane podczas kolejnych sesji 
czerwcowej i lipcowej zadania! 

Wymiana korespondencji między Radą Osiedla a Urzędem 
Miasta Poznania, a dokładniej pomiędzy zarządem Rady a po-
szczególnymi ukierunkowanymi Wydziałami w Urzędzie Miasta 
to jedne z głównych zadań Zarządu Rady Osiedla przed każdą 
rzeczywistą i widoczną dla oczu pracą na rzecz osiedla. 

Bardzo cieszą niektóre przychodzące odpowiedzi z Urzędu 
miasta mające charakter akceptujący na propozycje Rady ! Kło-
potem są jednak opóźnienia w wykonawstwie poszczególnych 
zadań spowodowane wyłącznym wykonawstwem tych zadań 
przez służby miejskie , których mały zasób ludzki nie radzi sobie 
z tak dużą ilością zadań na terenie miasta ! - Stanisław Schupke 
RO A-Z-K

                                                   ***
W odpowiedzi na zapytanie mieszkańca z ul. Gniewka, do-

tyczącego utwardzenia tej ulicy, informuję, że w budżecie na 
rok 2023 znajduje się pozycja: - utwardzenie tej ulicy płytami 
ażurowymi, co umożliwi wygodny dojazd do posesji i jednocze-
śnie umożliwi wsiąkanie wody deszczowej do gruntu. Stanisław 
Schupke RO A-Z-K

Na wszelkie zapytania mieszkańców Osiedla, dotyczących 
prac Rady Osiedla jak również problemów związanych z potrze-
bami naszego osiedla,  odpowiem pod numerem tel. 888 471 328 
lub na messengerze jak i na wiadomości mailowej - Stanisław.
scvhupke@op.pl  Radny osiedla A-Z-K     Stanisław Schupke 

z PrAc rAdy osiedlA AZk
Rada Osiedla to MY mieszkańcy Osiedla Antoninek-Zie-

;liniec-Kobylepole, którzy poprzez swoich przedstawicieli 
wybranych w wyborach, powierzamy im w naszym imieniu 
kompetencje do wykonywania wszelkich zadań dla poprawie-
nia naszego komfortu życia na naszym Osiedlu. 

Rada Osiedla jednak musi zgodnie z Ustawą respektować 
pewne zasady i mieścić się w pewnych ramach Statutu uchwa-
lonego Uchwałą przez Radę Miasta Poznania. Przez ostatni rok 
trwały pracę specjalnej Komisji w Radzie Miasta nad nowych 
projektem Statutu Rad Osiedli. Rada Miasta Poznania organizu-
je konsultacje społeczne w dniach od 28 sierpnia do 18 września 
2022 r. Mieszkańcy naszego Osiedla będą mieli możliwość od-
nieść się do projektu nowego Statutu Rad Osiedli, wnieść swoje 
uwagi i propozycje poprzez wysłanie do Rady Miasta listownie 
lub mailowo swoich uwag i propozycji. To MY mieszkańcy Osie-
dla mamy możliwość stworzyć Statut na miarę naszych potrzeb. 

Poniżej link do propozycji Statutu Rad Osiedli przedstawionej 
przez komisję Rady Miasta Poznania oraz link z adresem do ko-
respondencji z Radą Miasta Poznania: 

file:///C:/Users/Stanislaw/Downloads/PROJEKT%20STATU-
TU%20OSIEDLA_Podkomisja_190522%20(4).pdf 

Drogą elektroniczną na adres konsultacje.osiedla@um.po-
znan.pl

Listownie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział wspiera-
nia Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 Poznań

Lub osobiście do Urzędu  MIasta.         Stanisław Szchupke 

Konsultacje społeczne! 

Mijają kolejne sobotnie popołudnia, w których to miesz-
kańcy naszego Osiedla A-Z-K, wraz ze swymi pociechami 
mogą zakosztować sztuki spod znaku teatru i  muzyki ! 

To już kolejna letnia sobota, która upłynęła na naszym Osie-
dlu w klimacie słodkości i teatru dla naszych milusińskich oraz 
muzycznego deseru dla miłośników muzyki. 

Spektakl „Królowa śniegu” w wykonaniu teatru „Nasz Teatr”, 
oraz koncert zespołu „Paula Wolski& Miód”, który wprowadził 
nas w klimaty muzyki fińskiej, sprawił, że miło spędziliśmy wraz 
z naszymi pociechami sobotnie letnie popołudnie 

                                                      Stanisław Schupke RO -AZK

lAto z estrAdą
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  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”.

AseAn dAj
jedno z wielu 

wydArzeń „ku czci”

Życie tajskiej szkoły obfituje we wszelkiego rodzaju aka-
demie ku czci, obchody urodzin przeróżnych królewskich 
pociotków, czy wydarzenia tematyczne. jest tego tyle, że na-
uczyciele mają problemy z wyrobieniem się z materiałem. de-
nerwuje mnie to, ponieważ spora część tych wydarzeń nie ma 
żadnej wartości edukacyjnej, a zmarnowane na przygotowania 
do tych hucp godziny lekcyjne można liczyć w dziesiątkach, o 
ile nie w setkach. 

No trudno, taki to kraj. Jestem tu gościem i nie będę gospo-
darzom przestawiał mebli. Wkurza mnie tylko, ponieważ widzę 
potencjał tajskich dzieciaków i marną edukację, jaką otrzymują. 
Podejrzewam, że jest to celowa polityka junty wojskowej rządzą-
cej Tajlandią – niewykształconymi obywatelami o wiele łatwiej 
się rządzi...

Rohindżów – muzułmańską mniejszość etniczną, Tajlandią rzą-
dzą skorumpowani do cna wojskowi, a w Brunei władzę absolut-
ną sprawuje kontrowersyjny sułtan Hassanal Bolkiah.

Z ASEAN liczą się nawet takie potęgi gospodarcze jak Chiny, 
Japonia i Korea Południowa!

W tajskich szkołach co roku obchodzony jest dzień poświę-
cony tej organizacji, a co jakiś czas uczniowie mają obowiązko-
we lekcje o ASEAN. Podobnie jak w polskich szkołach uczono o 
Unii Europejskiej zanim przystąpiliśmy do Wspólnoty.

Każda klasa dostaje zadanie wykonania wystawy o jednym z 
krajów ASEAN, bądź też o kraju stowarzyszonym z tą organiza-
cją. Dzieci wykonują gazetki ścienne z podstawowymi informa-
cjami o danym kraju, przygotowują prezentacje zdjęć z tego pań-
stwa, a nawet przygotowują tradycyjne dania. Niektóre klasy idą 
na całość i przebierają się w tradycyjne stroje z danego regionu! 
W tym roku mojej klasie przypadła w udziale Korea Południo-
wa. Nie jest ona co prawda członkiem ASEAN, ale jest państwem 
stowarzyszonym.

Moje dzieciaki przygotowały gazetkę szkolną bogato upstrzo-
ną zdjęciami z Korei, a kilkoro z nich poprzebierało się w trady-
cyjne koreańskie stroje. Uczniowie z innych krajów poprzebierali 
się za kambodżańskich Khmerów, Laotańczyków, czy Brunejczy-
ków. Trzeba przyznać, że stroje były najwyższej jakości. Tajscy 
rodzice nigdy nie skąpią pieniędzy na to, by ich pociecha mogła 
się zaprezentować jak najbardziej efektownie.

Ceremonia trwała cały dzień. Był pokaz mody z każdego kra-
ju, próbowanie tradycyjnych potraw, czy konkurs wiedzy o ASE-
AN. Muszę przyznać, że była to jedna z tych uroczystości, które 
niosą ze sobą pewne wartości edukacyjne. Zwłaszcza, że Tajowie 
bardzo niewiele wiedzą o świecie poza Tajlandią. Dobrze więc, 
jeśli zdobędą pewne informacje chociażby o sąsiednich krajach.

Ale i tak żal mi lekcji angielskiego straconych wskutek przygo-
towań do tej ceremonii…                                     Mateusz Biskup

Niedawno obchodziliśmy w szkole ASEAN Day. A cóż to 
ASEAN? Otóż jest to skrót od Association of South East Asian 
Nations, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-
Wschodniej. Taki południowoazjatycki odpowiednik Unii Euro-
pejskiej. ASEAN istnieje od 1967 roku i obecnie należy do nie-
go dziesięć krajów: Myanma (dawniej Birma), Laos, Tajlandia, 
Kambodża, Wietnam, Malezja, Brunei, Indonezja, Singapur oraz 
Filipiny. Jak widać na pierwszy rzut oka – są to kraje o różnych 
systemach politycznych, różnej zamożności, a nawet różnej re-
ligii. Łączy je wspólny interes – wzmocnienie głosu krajów Azji 
Południowo-Wschodniej na arenie międzynarodowej. I chyba 
wychodzi im to całkiem nieźle. Przez pierwsze kilka lat swoje-
go istnienia ASEAN skupiało się na celach politycznych (trwała 
wojna w Wietnamie), a następnie politykę zastąpiła ekonomia i 
do dzisiaj dominuje ona w działaniach organizacji.

Kraje-członkowie tej organizacji unikają wtrącania się w swoje 
sprawy wewnętrzne, ponieważ każdy z nich ma sporo za uszami. 
W Myanmie rządzi brutalna junta wojskowa, która masakruje 

       Z lewej: mali Khmerowie, z prawej  młode Koreanki. 

Laotańczycy z piątej klasy podczas akademii ku czci ASEAN. 

                             Flaga Organizacji ASEAN. 
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PrzyszłoŚć 
buduje nA PrzeszłoŚci 

Czas z zasady biegnie ciągle 
do przodu, więc trudno nie za-
uważyć, że znowu przed nami 1 
września. Uczniowie i ich rodzi-
ce oraz pewnie dziadkowie myślą 
najpierw o nowym roku szkolnym 
oraz wyzwaniach z nim zwiazany-
cho nowym roku szkolnym oraz 
wyzwaniach z nim związanych.  
 To przecież troska o wyposażenie 
ucznia w podręczniki, ćwiczenia, ze-
szyty i wzelakie przybory szkolne oraz myślenie o sumie, którą 
trzeba na to przeznaczyć. Zapewne będzie tego więcej niż wy-
prawka szkolna i 500+.

To jakaś tam także doza stresu zwłaszcza, gdy zaczyna się 
naukę w nowej szkole, w tym roku często bardziej zaludnionej 
uczniami, bo do szkół ponadpodstawowych wchodzi tzw. „po-
dwójny rocznik”, a jak podały media również ok. 170 tys. mło-
dych Ukraińców.

Dla dorosłych, a zwłaszcza dla starszych roczników Polaków 
to także wspomnienie tamtego 1 września roku 1939. Rocznica 
wybuchu II wojny światowej przypomina nam o wydarzeniach, 
które w znaczący sposób wpłynęły na przyszłość naszej Ojczy-
zny. 

Myślę o wielbicielach historii alternatywnej, którzy próbują 
odpowiadać na pytanie, jak wyglądałaby Polska dzisiaj, gdyby  
nie wybuch II wojny światowej. Jednak wojna wybu-
chła i nic tego nie zmieni. Ktoś powie trochę humory-
stycznie, że dzięki temu nie musimy się zastanawiać,  
czy słysząc zwrot „województwo łuckie/łódzkie” chodzi o miasto 
Łódź czy Łuck.

Sto lat temu uznano za stosowne budować wychowanie  mło-
dego młodokolenia  na pamięci o powstaniu styczniowym.Żyli 
bowiem jeszcze jego uczestnicy, których traktowano jako boha-
terów narodowych, jako wzór postawy społecznej godnej naśla-
dowania. Fakt przegrania tego powstania nie był najważniejszy. 
To po nim bowiem zaczął się czas pracy organicznej i myślenia 
o wybiciu się na niepodległość nie tylko szablą i karabinem, ale 
przede wszystkim dobrym wykształceniem i systematycznym 
modernizowaniem gospodarki na ziemiach dawnej Polski. To 
miało swój sens, bo z tego ostatecznie wyszło zwycięskie powsta-
nie wielkopolskie oraz odzyskana po  niepodległa Polska.

Zatem dzisiaj myśląc o spuściźnie wrześniowej chcemy spoj-
rzeć na naszą teraźniejszość i przyszłość i pomyśleć, jak dalej 
budować silną Polskę. To pytanie o pielęgnowanie silnych więzi 
rodzinnych, to troska o właściwe kształcenie i wychowywanie 
młodego pokolenia przez mądre potraktowanie idei patriotycz-
nych, to wreszcie budowanie ducha odpowiedzialności osobistej  
i wspólnotowej za Ojczyznę. W tym potrzeba nazywania po 
imieniu tego, co złe, a co dobre. 

Wyzwaniem naszych czasów jest walka z generalizowa-
niem, którego osobiście doświadczam dzisiaj w mediach w 
odniesieniu do osób duchownych, kiedy to grzechami po-
jedynczych księży chce się obciążać wszystkich. Podobnie  
na początku swojego kapłańskiego posługiwania obserwowałem to  
w odniesieniu do zwyczajnych rodzin traktowanych jako sie-
dliska wszelakich patologii. Potrafię sobie wyobrazić, że jeśli 
szkoła bardziej doceni swoją wartość wychowawczą i zacznie 
z niej korzystać, to podobna nagonka może spotkać właśnie tę 
grupę społeczną. Komuś na tym zależy, abyśmy nie mieli stałych  
i mocnych etycznie punktów oparcia w budowa-
niu naszego życia osobistego, rodzinnego i społeczne-
go. My jednak nie musimy się temu poddawać. Mówią  
o nas – poznaniakach, że u nas na uznanie trzeba sobie zapraco-
wać ciężką pracą i świadectwem własnego życia. Nie wiem, czy 
wszyscy tak funkcjonują, ale warto to przemyśleć.

Pozdrawiam serdecznie czytelników i życzę owocnych wrze-
śniowych przemyśleń.                            Ks. Zbigniew Szlachetka

Diety dla osiedlowych radnych                                        8000 zł
Remonty pomieszczeń                                                    75000 zł
Ferie zimowe i letnie uczniów                                         6500 zł
Konkursy szkolne                                                              2500 zł
Konkurs „O poezję trzeba dbać”                                     2000 zł
Zajęcia sportowe i rekreacyjne ucniów                          2000 zł
Utrzymanie boiska i placu zabaw                                   6500 zł
Remont świetlicy w budynku głównym                     75 000 zł
Remont wejścia głównego do budynku                      27 000 zł
Adaptacja fragmentu holu na dyżurkę                        40000 zł
Dofinansowanie samochodu dla Stray Miejskiej       10000 zł 
Dofinnsowanie świetlicy terapeutycznej                      2000 zł
Centrum Inicjatyw Lokalnych                                    2 4000 zł
Propagowanie czytelnictwa                                            8000 zł
Turniej sportowy dla dzieci i młodziezy 2                   2183 zł
Platformy przystankowe                                            150000 zł
Modernizacja parku                                                     50000 zł

Utrzymanie parku                                                           50000 zł
Przejście dla pieszych                                                     25000 zł
Zieleń pasów drogowych                                               30000 zł
Razem planowane wydatki                                          601183 zł
Środki nierozdysponowane                                           68117 zł 
Ogólem do dyspozycji na 2023 rok                          669300 zł

PlAn wydAtków osiedlA głównA  2023 r. 

 W roku 2023 przewidzziano remont chodników ul. Średniej.
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szkołA PodstAwowA  nr 45 im. orP „PoznAń” Przy ul. hArcerskiej 3
 dWA TURNUSY  PÓŁKOLONII
W dniach 1.08-5.08 oraz 8.08-12.08 w naszej szkole odby-

ły się letnie półkolonie miejskie organizowane przez Miasto 
Poznań. 

Na dzieci czekał ogrom atrakcji: od wyjścia do Mutlikina na 
filmy "Minionki: Wejście Gru", "DC Liga Superpets", "Niezga-
szalni", zajęcia sportowe, karmienie i głaskanie egzotycznych 
zwierząt (węży, pająków czy skorpionów!), wyjście na "Stację 
Grawitację" oraz do Fabryki Śmiechu "Michałek", po zabawę w 
LaserTag, aż kończąc na wyjściu do Pizza Express Academy na 
warsztaty kulinarne. Zapraszamy na fotorelację  z półkolonii.

SPORTOWE PÓŁKOLONIE 
Zakończył się pierwszy turnus półkolonii sportowych dla 

oddziałów przedszkolnych z rejonu Główna. 
UKS 45 Poznań we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 45 

przygotowali ciekawy program zajęć i aktywności dla uczniów 
zerówek. 

W przeciągu 4 dni uczestnicy wybrali się na seans filmowy 
do kina, odwiedzili plac zabaw Michałek oraz Fly Park, a także 
wzięli udział w warsztatach plastycznych. Ponadto codziennie 
uczestniczyli w treningach piłkarskich i koszykarskich. Wszyscy 
uczestnicy bawili się świetnie.
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ul. Główna 42 (II piętro) 
www.animatorzysmak.pl  
www.fyrtelglowna.pl
www.facebook.com/fyrtel.glowna
WYdARZENIA WE WRZEŚNIU
1.09, 8.09, 15.09, 22.09, 29.09.
g. 17:00 / 18:00 Fyrtel sound / UQSQUAd — warsztaty gry na 
ukulele. Prowadzenie: Przemysław Śledź
informacje: daniel@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619
2.09. godz. 15:00
Zaczytani na dzielni! — mobilny regał z książkami Biblioteki 
Sąsiedzkiej. Prowadzenie: Magdalena Rak, Maria Lehmann.
informacje: magdalena@animatorzysmak.pl, maria@anima-
torzysmak.pl, tel. 789 311 619

3.09.g. 14:00-20:00
dni Sąsiada na Głównej 2022 — w programie m.in. sąsiedzkie 
grillowanie, wymiana roślin, warsztaty, animacje, koncerty, 
escape room, odsłonięcie rzeźby, otwarcie Ogrodu Nadolnik, 
fotobudka
informacje: smak@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

sPołeczne centrum kultury Fyrtel głównA
stowArzyszenie młodych AnimAtorów kultury

7.09.g. 16:00 / 18:00
Польща.ua — warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i 
Ukrainek. Prowadzenie: Martyna Strychalska
informacje: daniel@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

7.09, 14.09, 21.09, 28.09. g. 17:30
Sąsiedzkie rozgrywki w siatkówkę — sala gimnastyczna SP45
ul. Harcerska 3
informacje: daniel@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

12.09, 19.09, 26.09.  g. 18:00
Pracownia twórcza — warsztaty ilustratorsko-graficzne
prowadzenie: jagoda Szymkowiak
informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl, 
tel. 789 311 619

13.09, 20.09. g. 16:00-20:30
Tajemnica biblioteki z Głównej — escape room
wstęp bezpłatny — obowiązuje rezerwacja: daniel@animato-
rzysmak.pl, tel. 789 311 619

21.09. g. 17:00
Bajkodzielnia — spotkania czytelnicze dla małych i dużych
Prowadzenie: Ewa Kaczmarek
informacje i zapisy: maria@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

26.09. g. 16:00
Wolontariat młodzieżowy — spotkanie informacyjne
prowadzenie: Maria Lehmann
informacje: maria@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

30.09. g. 18:00
Biblioteka Sąsiedzka — spotkanie autorskie z Joanną Jodełką
prowadzenie: dr Joanna Bednarek
informacje: maria@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

Kontakt: smak@animatorzysmak.pl        Tel. 789 311 619

Biblioteka Sąsiedzka na Głównej czynna:
— środa, g. 16:00-19:00
— czwartek, g. 16:00-19:00
— piątek, g. 16:00-19:00
— pierwsza sobota miesiąca — g. 10:00-14:00
oraz podczas wszystkich wydarzeń w
 przestrzeni Fyrtel Główna.

4.09.
g. 12:00-20:00
dni Sąsiada na Głównej 2022 — w programie m.in. polsko-
ukraiński wspólny stół, warsztaty, animacje, koncerty, escape 
room, planszówki, fotobudka
informacje: smak@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

6.09, 13.09,
20.09, 27.09.
godz. 17:30
Otwarty Ogród Nadolnik — ogrodniczy kołorking
ul. Mariacka 15
informacje: daniel@animatorzysmak.pl, tel. 789 311 619

7.09. g. 16:00
Zaczytani na dzielni! — mobilny regał z książkami Biblioteki 
Sąsiedzkiej, prowadzenie: Magdalena Rak, Maria Lehmann
informacje: magdalena@animatorzysmak.pl, 
maria@animatorzysmak.pl,   tel. 789 311 619
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biuletyn Policyjny
Ul. CHLEBOWA. Mężczyzna lat 64 w mieszkaniu dokonał 

nielegalnego poboru prądu. Sprawca zatrzymany przez Dzielni-
cowych KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. CHLEBOWA.Mężczyzna lat 64, w mieszkaniu dokonał 
nielegalnego poboru gazu. Sprawca zatrzymany przez Dzielni-
cowych KP Poznań Nowe Miasto.  

Ul. OSTRÓW TUMSKI. Zgłaszająca zawiadomiła, że n/n 
sprawca w n/n okolicznościach dokonał kradzieży telefonu ko-
mórkowego marki Xiaomi MiNote10 Lite. Wartość strat 1500zł. 

ul. OSTROWSKA. N/n sprawca wybijając szybę w 
drzwiach tarasowych dokonał włamania do domu jednorodzin-
nego i dokonał kradzieży zabytkowego zegara wolnostojącego. 
Teren posesji objęty monitoringiem. Przeprowadzono oględziny 
zabezpieczając ślady daktyloskopijne, biologiczne oraz działania 
narzędzia. Straty 10000zł na szkodę zgłaszającego. 

ul. ŚW. MICHAŁA. N/n sprawca z zaparkowanego na miej-
scu parkingowym znajdującym się przy ulicy pojazdu marki 
Mercedes Benz SLK dokonałzaboru  katalizatora. Straty w wy-
sokości 2000 pln na szkodę zgłaszającego. Miejsce zdarzenia nie 
jest oświetlone, brak informacji na temat monitoringu.

 Ul. WRZESIŃSKA. Zgłaszająca złożyła zawiadomienie, że 
nieznany sprawca dokonał przywłaszczenia jej karty płatniczej a 
następnie przy jej użyciu dokonał kilku płatności metodą zbliże-
niową. Straty 507zł. na szkodę zgłaszającej. W wyniku podjętych 
czynności dzielnicowi z KP Poznań Nowe Miasto dokonali za-
trzymania na gorącym uczynku mężczyzny lat 56 oraz mężczy-
zny 31, którzy wspólnie i w porozumieniu dokonali przywłasz-
czenia a następnie płatności przywłaszczoną kartą.

 Ul. jÓZEFA PIŁSUdSKIEGO. Mężczyzna lat 26, notowany 
za przestępczość narkotykową, posiadał substancję narkotyczną 
w postaci kryształków i suszu. Sprawca zatrzymany przez OPP 
Poznań. Podczas legitymowania przez f-szy mężczyzna podjął 
próbę pieszej ucieczki, lecz po krótkim pościgu /ok. 400m/ zo-
stał zatrzymany. Poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w 
Szamotułach postanowieniem o zatrzymaniu i przymusowym 
doprowadzeniu osoby podejrzanej. 

Ul. BAŁTYCKA. Mężczyzna lat 25, pomimo sądowego za-
kazu kierowania pojazdami, kierował pojazdem BMW. Sprawca 
zatrzymany przez funkcjonariuszy Referatu Wywiadowczego 
Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu. 

Ul. BAŁTYCKA. Mężczyzna lat 37, nienotowany, osoba 
ubezwłasnowolniona, w mieszkaniu posiadał susz roślinny test 
THC pozytywny. Ponadto na działce przy domu na powierzchni 
15m/kw posiadał rosnące rośliny konopi. Na miejscu zdarzenia 
wykonano czynności z udziałem WTK KMP Poznań. Sprawca 
zatrzymany przez OPP Poznań. 

asing S.A. Miejsce zdarzenia jest objęte monitoringiem.
 Ul. ŚWIĘTEGO ROCHA. Mężczyzna lat 31, ob. Białoru-

si, kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźowści. Ponad-
to posiadał przy sobie substancje odurzające w postaci białego 
proszku-metamfetamina oraz granulat koloru zielonego niezna-
nego pochodzenia. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku 
przez f-szy Referatu Wywiadowczego Wydziału Sztab Policji 
KMP Poznań.

Ul. SMOLNA. Nieznany sprawca z samochodu marki Mit-
subishi Colt dokonał kradzieży katalizatora. Straty 1.500 zł. na 
szkodę zgłaszającej. Miejsce zdarzenia nie monitorowane. Ul. 
RYNEK ŚRÓdECKI. NN sprawca dokonał kradzieży roweru 
marki Btwin Rockrider 520 C1 koloru czarnego. Rower nie był 
znakowany przez policję.  Wartość strat 1000zł na szkodę zgła-
szającego.  

Ul. NAdOLNIK. Z bramy n/n sprawca dokonał zaboru w 
celu przywłaszczenia niezabezpieczonego roweru marki Kross. 
Rower nie oznakowany przez Policję. Wartość strat 1 000 zł na 
szkodę zgłaszającej. Miejsce zdarzenia nie jest objęte monitorin-
giem.  

Ul. GdYŃSKA. Mężczyzna lat 23 będąc w stanie nietrzeź-
wości  kierował pojazdem marki Citroen C-3 na drodze publicz-
nej. Zatrzymany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy 
WRD KMP Poznań. 

Ul. ZAWAdY. Zgłaszający zawiadomił o tym, że nn sprawca 
doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem po-
przez wprowadzenie w błąd co do okoliczności wywiązania się 
z umowy sprzedaży przewodu 3x2,5. Straty 3752 zł na szkodę 
zgłaszającego.  znany sprawca w nieustalony sposób z jej konta 
bankowego usiłował dokonać wypłaty pieniędzy w kwocie 500 
zł jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję 
banku. 

Ul. FORTECZNA. Zgłaszający zawiadomił, o tym, ze n/n 
sprawca poprzez wyłamanie zasuwy zamka okna piwnicznego 
dokonał włamania do niezamieszkałego budynku przeznaczo-
nego do rozbiórki skąd dokonał kradzieży czterech monitorów 
Samsung. Straty na szkodę  zgłaszającego 1000zł.

Ul. KRAŃCOWA. Mężczyzna lat 42 posiadał przy sobie 
zwitek papieru z zawartością białego proszku-kryształ. Wyko-
nano test THC - pozytywny. Zatrzymany na gorącym uczynku 
przez f-szy OPP KWP Poznań. Postępowanie prowadzi KP Po-
znań Nowe Miasto.

Ul. GdYŃSKA. Mężczyzna /zam. Kostrzyn Wlkp./ zawia-
domił, że nieznany sprawca na terenie firmy z pomieszczenia 
socjalnego dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki 
Samsung M21 /bdb/. Wartość strat wynosi 700zł. na szkodę za-
wiadamiającego. Miejsce objęte monitoringiem zakładu pracy, 
które zostało zarejestrowane.  

Ul. NOWOTARSKA. Kobieta lat 41/zam. Poznań/ podej-
rzana o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją matką za-
trzymana na gorącym uczynku przez f-szy OPP KWP Poznań.  
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dom Pomocy sPołecznej Przy ul. konArskiego w PoznAniu
sierPniowe wydArzeniA

3 sierpnia DPS przy ul. Konarskiego odwiedziły funkcja Czerwone 
Noski Klown w Szpitalu. Tym razem były to dwie siostry.  

Wspólnie śpiewaliśmy i tańczyliśmy przy wybranej muzyce. Zaba-
wy nie było końca.

18 sierpnia odbył się koncert darii Udovichenko, która przybyła 
z Ukrainy. Był to kolejny charytatywny występ ukraińskiej wokalistki 
dla pensjonariuszy poznańskich Domów Pomocy Społecznej.

 Mieszkańcy DPS, mimo różnych schorzeń, bardzo lubią rehabili-
tację, która podczas ładnej pogody odbywa się na dworze.

 2  sierpnia w dPS  odbyły się wybory do Rady Mieszkańców 
                                               Tekst i zdjęcia Natalia Kaźmierczak





        AZK: Lato z Estradą - Pokaz bajek 


