
 CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW
      Październik 2022  nr 10/262                                               ISSN 1641-6813

W tym numerze m. in.: 
Zabzpiecz swoje mienie
Plac zabaw prawie gotowy
Z osiedlowego życia
Aktualności z naszych szkół
Biuletyn policyjny
Korespondencja z Tajlandii

Wspólna przyszłość z wolną Ukrainą

    Projekt Osiedlowego Domu Kultury w Antoninku    s. 5



2

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

PLAC PRAWIE GOTOWY

Budowa  estetycznej zatoczki  dla ustawienia 
jednej z kilku ławek na placu.

zasłużona sława
Kiosk z warzywami, owocami i przetworami zwany 

„Przy tunelu” na Osiedlu Warszawskim mieszkańcy nie-
zwykle  cenią za niezmiennie wysoką jakość oferowanych 
towarów o walorach prawdiwie ekologicznych. Placówkę  
handlową od niepamiętnych lat prowadzą Państwo Grze-
gorz i Małgorzata Gwizdek, dobrze znający wszystkich 
mieszkańców i przez nich równie doskonale 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.               GORĄCO  POLECMY! 

Kiosk pod koroną lipy

Prawdopodobnie jeszcze w październiku br. ukończona zo-
stanie budowa nowoczesnego, bezpiecznego, a zarazem pięk-
nego placu zabaw i rekreacji przy ul. Kutnowskiej na Osiedlu 
Warszawskim. Finansowana przez Radę Osiedla i miasto in-
westycja dojrzewała długo i z niemałymi trudnościami, ale w 
tym roku złapała wiatr w żagle i mieszkańcy z zadowoleniem 
obserwują nniezwykłe tempo prac oraz  widoczne każdeg dnia 
postępy. Ostateczny efekt ma przerosnąć wszystko, co z tego 
typu obiektów znamy w całym Poznaniu. Pełen efekt będzie 
można podziwiać oczywiście dopiero z jakiś czas, gdy w pełnej 
krasie ujawni się tworzona na tym terenie również zieleń. 

Wykonywanie odpowiedniego podłoża 
planowego systemu alejek i ścieżek. 

Mocne fundamenty, na których powstaną
atrakcyjne urządzenia  dziecięcych zabaw. 



3

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

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

ETno EKo FEsT
Melomani muzyki etnicznej i ekologii

Po kilku latach przerwy odradza się, niczym feniks z po-
piołu, festiwal ETNO EKO FEST. Na razie w skromnej kon-
certowej wersji, ale w przyszłości uda się zorganizować edycję 
festiwalową.

Do udziału w tym koncercie zaproszeni zostali następujący 
wykonawcy: Szóstek Band, Małgorzata Głowacka, Anna Het-
mańska, Andrzej Brzeg, ,duet Janusz Musielak Wojtek Wino 
Winiarski, Wojtek  Wardejn. Narratorem był i słowo wstępne 
wygłosił Krzysztof Wodniczak.

Wykonano takie utwory jak m.in.: Gdzie strumyk płynie z 
wolna, Dla Ciebie ziemio, Piosenka o ziemi, Pejzaż retrospek-
tywny, Wieczór w pradolinie, Urlop w Lubiatowie, Kocham 
świat, My chcemy grać w zielone, Hej przeleciał ptaszek,, Bie-
droneczki są w kropeczki, Gdybym ja była słoneczkiem, Wróć-
my na jeziora, Kwiaty we włosach,  Port to jest poezja, Terra 
Deflorata,, Pamiętajcie o ogrodach,...

 Przypominam, że podłączono się pod światowy dzień Sprzą-
tanie świata i dlatego wybrano termin ETNO EKO FEST  26 
września. Był to swoisty element etniczny i ekologiczny.

 Spotykaliśmy się o godz. 17 przy ekologicznym muralu ul. 
Słowackiego/ Wawrzyniaka. Zrobiliśmy trochę hałasu i przy 
dźwiękach sekcji dętej (saksofon, trąbka, puzon) plus grający 
muzyk na werblu, krocząc ulicą Wawrzyniaka do ulicy Jackow-
skiego. Idziemy prosto do Prochowni. Doszliśmy przy muzyce 
grającej przez dęciaków utwór Pamiętajcie o ogrodach, weszli-
śmy do środka i oczekiwaliśmy na koncert popijając cieple na-
poje. Doczekaliśmy się pierwszych dwięków i daliśmy się uwieść 
przez  prowadzącego Krzysztofa Wodniczaka.  Występy trwały na 
1,5 godzinę  Wszystkie pieśni , ballady piosenki, utwory instru-
mentalne dotyczyły  szeroko pojętej ekologii i muzyki etnicznej. 
Po nim małe co nieco przygotowane przez gospodarzy Jeżyckie-
go Centrum Kultury Elżbietę i Karola Wyrębskich. Wsłuchując 
się w koncert doświadczyliśmy pewnej wędrówki w czas dwu-
dziestego wieku. W Muzycznej Prochowni czas się zatrzymał i 
jesteśmy wdzięczni organizatorom za wspomnienia muzyczne. 
Oby jak najczęściej trwały takie muzyczne eskapady, a kaskady 
w wielu formach przyjęły wymiar pewnego spinacza. Tworzyły 
klucz wiolinowy i basowy. 

                 Krzysztof Wodniczak  Fot. Stanisław Wróblewski

�������������������������������	�����

��������������������������

������������
����������������

��� ��������	������ �����	�� ������
������� ������ 	���������� ������������
	����� ����� �������� �����	��� �����������
���������	������������	�������

����� ���!!!�

� ���������������	����������������� �
���������������������!�������
������ 	��������������������������
	����"�������	���������������������
#���������������������$�

� ��������������������������
��������������"�������	����%����	���
����������	�������	����	����	�$�

� ������	����������������������
�����������������������	�$�

� ���������������������	�
� ����������$�

� ����������������������������������!�
���	����������������������������
����������� ���	�����

������������������������������	�����

�������������������������

������������
����������������

��� ��������	������ �����	�� ������
������� ������ 	���������� ������������
	����� ����� �������� �����	��� �����������
���������	������������	�������

����� ���!!!�

� ��������������	����������������� �
���������������������!�������
������ 	��������������������������
	����"�������	���������������������
#���������������������$�

� ��������������������������
��������������"�������	����%����	���
����������	�������	����	����	�$�

� ������	����������������������
�����������������������	�$�

� ���������������������	�
� ����������$�

� ����������������������������������!�
���	����������������������������
����������� ���	�����

�������������������������������	�����

������������������������������

���������������
��������������������

��� ��������	������ �����	�� ������
������� ������ 	���������� ������������
	����� ����� �������� �����	��� �����������
���������	������������	�������

����� ���!!!�

� ��������������	����������������� �
���������������������!�������
������ 	��������������������������
	����"�������	���������������������
#���������������������$�

� ���������������������������
��������������"�������	����%����	���
����������	�������	����	����	�$�

� ������	����������������������
�����������������������	�$�

� ���������������������	�
� ����������$�

� ����������������������������������!�
���	����������������������������
����������� ���	�����



4

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

osiEdlE anToninEK- ziEliniEc- KobylEpolE
Ostatnie w tym sezonie letnim „Warsztaty dla dzieci”, tym ra-

zem pt. „Różne Kultury – Jeden Świat: - Szwecja”, pokazały nam 
jak wielkie zapotrzebowanie istnieje na tego typu  zajęcia. To zo-
bowiązuje Radę Osiedla A-Z-K do kontynuowania w przyszłym 
roku również tego typu warsztatów dla dzieci.  Rada Osiedla 
A-Z-K dziękuje wszystkim Rodzicom  i milusińskim i zaprasza 
również w roku 2023. Stanisław Schupke RO  

Wrzesień to miesiąc, w którym Rada Osiedla  A-Z-K może 
przedstawić mieszkańcom krótkie podsumowanie prac na na-
szym osiedlu w roku 2022. do zadań „miękkich” zaliczamy  
wydarzenia kulturalne pod nazwą „Lato z Estradą”, koncerty 
i warsztaty kulturalne dla dzieci,  które odbyły się  w miesią-
cach lipiec, sierpień i wrzesień!

do zadań tzw. „twardych”  zaliczamy:
- wymianę nawierzchni asfaltowej na ul. Sławomira.
- kompleksowaa przebudowa ul. Żelaznej.
zakończono remont chodnika na ul. Mścibora. 
-wymiana fragmentu nawierzchni  ul. Radziwoja.
- zamontowane dalsze betonowe kosze na śmieci.
- prace inwestycyjne na placu zabaw przy ul. Sabiny. 
- planowane są prace rewaloryzacyjne (ścieżki) na cmentarzu  

rzy ul. Leśnej.
Są również zadania, które wymagają bardzo wielu rozmów i 

negocjacji. Na ukończeniu są rozmowy na temat autobusu linii 
416 z Zielińca i Zielińca II na ul. Mogileńską. Linia ta bardzo 
usprawni komunikację mieszkańców zarówno Zielińca jak i Zie-
lińca II do centrum miasta.

Zmieniony zostanie również ruch dwukierunkowy na ruch 
jednokierunkowy na odcinku ul. Mścibora od Światopełka do 
ul Jaromira. Usprawni to bardzo komunikację na tym odcinku 
ulicy. 

Przypominamy również, że na całym naszym Osiedlu obo-
wiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 30km/godz. 

Rada Osiedla A-Z-K na bieżąco wsłuchuje się w występujące 
doraźne niedogodnienia i stara się w ramach kompetencji i moż-
liwości finansowych błyskawicznie je niwelować. 

-zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania w ra-
mach PBO 2023 na wszystkie projekty dotyczące naszego Osie-
dla .                              Stanisław Schupke - Rada Osiedla A-Z-K

warszTay dla dziEci  na osiEdlu a-z-K

z prac rady osiEdla

Trudne problemy z parkowaniem 
Wiele zapytań do Rady Osiedla dotyczy trudności porusza-

nia się samochodami po naszym osiedlu. Powodem jest par-
kowanie samochodów na jezdni i na chodnikach.

Na  ulicach naszego osiedla jest to obrazek powszechny.  
Mieszkańcy chcą, aby w jakiś sposób udrożnić te ulice  poprzez 
tworzenie jednokierunkowego ruchu lub  postawienia znaków 
drogowych „zakaz parkowania”. 

Jest to temat bardzo trudny do rozwiązania  gdy na jedną po-
sesję przypadają dwa lub nawet trzy pojazdy.  Wydaje mi się, że 
my mieszkańcy naszego Osiedla musimy mimo trudności wyni-
kających z takiego problemu, wykazać maksimum tolerancji. 

Bardzo łatwo jest postawić znaki „zakazu parkowania”, lecz 
czy to rozwiązuje problem? Takie restrykcje nigdy jeszcze nie 
rozwiązały problemu, lecz  tylko zaogniły sąsiedzki spokój. 

Rada Osiedla AZK będzie szczegółowo analizować problem 
zatłoczenia osiedlowych ulic i w miarę możliwości próbować 
znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu. 

                                                                            Stanisław Schupke  
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Osiedlowy Dom Kultury

 Nikogo nie muszę przekonywać o potrzebie budowy i ca-
łorocznego działania Osiedlowego domu Kultury na naszym 
osiedlu. Zadanie to było  i jest głównym priorytetem działania 
Rady Osiedla AZK bieżącej kadencji.

Udało się już wiele wywalczyć. Samo przekonanie władz mia-
sta, co do potrzeb i słuszności naszego zamysłu, stało się naszym 
pierwszym sukcesem. Zgoda na lokalizację Domu (działkę miej-
ską pod budowę przy ulicy Chociebora), wytypowanie Estrady 
Poznańskiej jako głównego operatora i naszego prawnego przed-
stawiciela (Rada Osiedla nie ma osobowości prawnej), wymaga-
ło od nas karkołomnych starań i wybiegów. Po szeregu spotkań, 
uzgodnień, konsultacji i rozmów uzyskaliśmy warunki budowla-
ne z Wydziału Urbanistyki i Architektury w październiku 2021 
. Nie uzyskaliśmy ich jako, pilnego, priorytetowego zadania pu-
blicznego; potraktowano to tak,  jak budowę prywatnego domu. 
Za wyjątkiem kilku osób z Wydziału, które rozumiały nasze po-
trzeby, musieliśmy walczyć z urzędniczymi kłodami pod nogi. 

My się jednak nie poddawaliśmy, szereg spotkań pod prze-
wodnictwem Prezydenta Bartosza Gussa pozwalały na naprowa-
dzenie sprawy na właściwy kierunek.

W kilka dni po otrzymaniu warunków - z początkiem listopa-
da 2021, Estrada Poznańska wystąpiła do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (WGN) o prawne przekazanie działki pod 
budowę. WGN jako zarządzający gruntami miasta, zastał zobo-
wiązany przez Prezydenta Gussa do prawnego przekazania dział-
ki na rzecz Estrady Poznańskiej , instytucji nas reprezentującej.

I w tym miejscu napotkaliśmy na urzędniczą ścianę od któ-
rej się odbiliśmy, tracąc jeden rok w harmonogramie działań. 
Wyjątkowa urzędnicza opieszałość, ignorancja, brak kompeten-
cji i odpowiedzialności sprawiły, że  wniosek do Rady Miasta o 
przekazanie działki Estradzie w formie projektu Uchwały, nie 

został przekazany, mimo przedstawionego nam i Estradzie przez 
WGN i tak spóźnionego harmonogramu działań. Minął już rok                    
a projektu o przekazanie do Rady Miasta nie ma. Blokuje to nam 
końcowe prace projektowe. Nie mając aktu własności Estrada 
Poznańska nie ma możliwości podpisania umowy z Pracownią 
Architektoniczną na końcowy projekt.

Jako Rada Osiedla, wystosowaliśmy stosowne pismo do Pana 
Prezydenta Bartosza Gussa z prośbą o interwencję.

Pomimo tych wszystkich perturbacji, mamy nadzieje, że 
wszystko się skończy pomyślnie dla nas i uda nam się prace pro-
jektowe zamknąć  w takim terminie, by na przełomie roku Estra-
da Poznańska mogła ogłosić przetarg na budowę naszego Domu 
Kultury.

W międzyczasie nie zaprzestaliśmy naszych wspólnych dzia-
łań z Estradą Poznańską. Doprowadziliśmy do powstania kon-
cepcji budowy naszego Osiedlowego Domu Kultury, która bę-
dzie odzwierciedleniem opracowywanego projektu.

Z satysfakcją przedstawiamy Państwu koncepcję, jak napraw-
dę będzie wyglądał nasz Dom Kultury na Osiedlu AZK przy 
ulicy Chociebora w Antoninku, którego wybudowanie, mamy 
nadzieję zakończyć w 2023 roku.

Niech ta wizualizacja będzie dla Państwa radością mimo prze-
szkód..                                   Mieczysław Wachowiak

                                           Przewodniczący Rady Osiedla AZK

pięKno rodzi się w bólach

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim 

Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze 

życzenia. 

 

Wasze święto jest szczególną okazją, by serdecznie  

podziękować za wskazywanie młodemu pokoleniu  

autentycznych wartości życia, naukę tolerancji, szacunku  

i zrozumienia dla każdego człowieka oraz za  

przekazywanie najcenniejszego daru, jakim jest  

niewyczerpane bogactwo wiedzy. 

 

Życzymy Państwu pomyślności, zadowolenia  

z wykonywanej pracy wielu sukcesów zawodowych  

oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności. 

 

Rada Osiedla 

Antoninek – Zieliniec – Kobylepole 
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W związku z zaostrzonymi  przepisami sanitarnymi  spo-
wodowanymi pandemią COVId,  jakie zaczęły obowiązywać 
już w 2020 roku,  Rada Osiedla AZK zmieniła sposób działań 
związanych z osiedlową kulturą. Zmuszeni byliśmy do rezy-
gnacji z wyjazdów dzieci w ramach ich letniego wypoczynku 
oraz spotkań przy świątecznej kawie jak i letnich wyjazdów 
integracyjnych naszych seniorów. 

Zaproponowaliśmy inną formę  spędzenia wolnego czasu. 
Wspólnie z Estradą Poznańską,  Agencją Artystyczną L,arte, Po-
gotowiem Społecznym oraz z Placówkami Oświatowymiz nasze-
go osiedla postanowiliśmy zorganizować cykl letnich wydarzeń 
zatytułowanych „LATO z AZK”. Główną areną działań stał się 
Park w Antoninku im. Rodziny Stablewskich. Byliśmy też na 
Polanie Mycielskich w Kobylepolu, oraz na polanie za Browarną 
Przystanią. Z roku na rok zainteresowanie mieszkańców wzra-
stało, a ten rok był pod względem frekwencji wyjątkowy. Miesz-
kańcom przypadły do gustu cykliczne,  weekendowe wydarzenia, 
których  w tym roku było 12.  Dla najmłodszych projekt zawierał 
9 spektakli teatralnych i warsztatów tematycznych, natomiast dla 
ich rodziców koncert o tematyce norweskiej  w wykonaniu grupy 
„Paula Wolski & Miód”.

Nasi seniorzy z osiedla  zostali zaproszeni na dwa koncer-
ty dedykowane specjalnie do ich grupy wiekowej z przebojami 
przypominającymi  ich młodość. 

13 sierpnia na Polanie Mycielskich mieliśmy koncert „ALE-
festiwALE”, na którym znani artyści z Wielkopolski i nie tylko, 
zaprezentowali wszystkim najpopularniejsze  szlagiery Festiwali 
w Opolu i Sopocie. Zabawa była przednia;  tańce i śpiewy wpro-
wadzały wszystkich we wspaniałą atmosferę a serwowane bez 
przerwy słodycze i kawa dopełniały całości.

dobrE szybKo się Kończy Drugim dedykowanym dla seniorów  wydarzeniem był kon-
cert „ABBA SHOW – POLSKA ABBA”. Zainteresowanie przeszło 
oczekiwania wszystkich organizatorów, wspaniała wspólna zaba-
wa, tańce i rozlegające się po całym Antoninku śpiewy sprawiały, 
że do parku napływały tłumy uczestników, nie tylko w senio-
ralnym wieku. Wszyscy bez wyjątku zostali obczęstowani słod-
kościami przy konsumpcji których wypito kilkaset darmowych 
kaw. Koncert ten wieńczył osiedlowy projekt „ LATA z AZK”.

Udało się nam tegoroczne LATO. Były wydarzenia, gdzie licz-
ba uczestników przekraczała 250 osób. Pomimo chwilami różnej 
pogody uczestników nie brakowało.

Serce rośnie, gdy jest takie zainteresowanie mieszkańców. Wi-
dzimy, że nasze organizacyjne wysiłki nie idą na marne; że pro-
ponowana forma wspólnie spędzonego czas jest akceptowana.

Nie wiedzieliśmy na przełomie stycznia i lutego, jak będzie 
przebiegała pandemia. W tym okresie musimy jako Rada Osie-
dla wybrać formę i wspólnie napisać projekty do Miasta celem 
zorganizowania wszystkich wydarzeń. W nich musimy przewi-
dzieć  kiedy, kto i za ile. Zaryzykowaliśmy, zorganizowaliśmy 
czerwcowy, Osiedlowy Festyn, który pod względem oczekiwań 
mieszkańców jak i zainteresowania był strzałem w dziesiątkę. 

Projek „Lata z Estradą”, obejmujący całe miasto Poznań,                 
a w który wpisuje się nasze LATO z AZK, od szeregu lat cha-
rakteryzuje się tym, że Osiedle Antoninek-Zieliniec –Kobylepo-
le ma zawsze najwięcej wydarzeń i największą widownię, za co 
wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też 
wszystkim współorganizatorom „LATA z AZK”. Nie wiemy jaka 
będzie sytuacja pandemiczna w roku 2023, wiemy natomiast, że 
festyn być musi, cotygodniowe wydarzenia dla dzieci i ich rodzi-
ców też, natomiast o wspaniałych seniorach będziemy pamiętać 
organizując koncerty, a  być możewspólny wyjazd. 

Dla przypomnienia atmosfery ostatniego konc
                                                               Mieczysław Wachowiak  
                                                               Przewodniczący RO AZK 
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szKoła podsTawowa nr 87 przy ul. lEszKa w anToninKu

54 uczniów wzięło udział w pasowaniu na pierwszoklasi-
stów, które odbyło się  w Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. 
Leszka w Poznaniu. 1 września dzieci zostały uroczyście przy-
jęte w poczet szkolnej społeczności. 

piErwszaKi z anToninKa złożyły ślubowaniE

Ważnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania 
przed szkolnym sztandarem. Pierwszaki musiały odśpiewać 
hymn narodowy i złożyć uroczystą przysięgę. W podniosłym to-
nie najmłodsi przyrzekali być dobrymi i pilnymi uczniami oraz 
rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Zobowiązali się także do 
dołożenia wszelkich starań, by stać się dobrymi Polakami, nie-
zawodnymi kolegami oraz wdzięcznymi dziećmi dla swoich ro-
dziców. 

Symbolicznego pasowania na ucznia dokonała dyrektor pla-
cówki - Violetta Nowak. Pierwszoklasistom życzymy wielu suk-

cesów na nowej drodze obowiązków szkolnych oraz tego, aby 
znaleźli w szkole przyjazną atmosferę, posiadali niegasnący zapał 
do nauki i wiarę we własne możliwości.

                                                                Paulina Lembicz-Patecka

Szkoła Podstawowa nr 87 w Poznaniu znalazła się wśród pię-
ciu poznańskich szkół z którymi Zespół Tańca Ludowego „Poli-
grodzianie” nawiązał współpracę na najbliższy rok.

Pod koniec września szkoła gościła wyjątkowych młodych 
tancerzy i muzyków, członków Zespołu Tańca Ludowego. 
Krótki koncert promował cykl bezpłatnych zajęć tanecznych i 
umuzykalniających dla uczniów z klas I-III, w ramach projek-
tu Akademia Folkloru. Dzięki współpracy uczniowie będą mieli 
możliwość rozwijania swoich pasji tanecznych z utytułowanym 
zespołem, a także wezmą udział we wspólnym koncercie. 

Zajęcia edukacyjno-artystyczne będą odbywały się w ramach 

nauKa Tańca ludowEgo zajęć pozalekcyjnych. Obejmą one m. in. przekazanie wiedzy do-
tyczącej polskiej kultury ludowej, kładąc nacisk na dziedzictwo 
kulturowe Regionu Wielkopolski, nauczanie poszczególnych fi-
gur i układów choreograficznych, rozwijanie poczucia rytmu i 
estetyki ciała, naukę podstawowych technik tanecznych i wokal-
nych oraz zajęcia teatralne. 

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę zwią-
zaną z Zespołem Tańca Ludowego „Poligrodzianie”. Najzdolniejsi 
adepci Akademii będą mieli możliwość rozwoju swoich umiejęt-
ności w Zespole Folklorystycznym „Mali Poligrodzianie”. Proces 
ten przygotowuje młodych artystów do działalności artystycznej 
w Zespole Tańca Ludowego „Poligrodzianie”. 

                                                              Paulina Lembicz-Patecka
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szKoła podsTawowa nr 55 w KobylEpolu
14 września klsa 6a z SP 55 zawitała w parku linowym Pyr-

landpark i zmagała się na trasach żółtej i zielonej. Atrakcja 
była nagrodą za najwyższą średnią klasy w ubiegłym roku 
szkolnym. Było ekscytująco! dziękujemy!   Marta Wojcińska

 
 

SPRZĄTANIE ŚWIATA
18 września br. przypadał finał akcji Sprzątanie Świata. Z 

tej okazji uczniowie klasy 3 b postanowili pozbierać śmieci le-
żące przy i na drodze do szkoły. dzieci zebrały 4 duże worki 
odpadów, czyniąc ścieżkę czystą i zachęcającą do spacerów. 

Niestety śmieci, które zbierali uczniowie, w większości były 
wyrzucone przez ludzi dorosłych, odpoczywających na ław-
kach i w parku. O ile praca uczniów klasy 3b jest godna podzi-
wu, o tyle zachowanie śmiecących i niesprzątających po sobie, 
są poza komentarzem.                                     

                                                                          Mariola Bandosz

wparKu linowym
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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”.

wyciEczKa
na loTnisKowiEc

         „Chakri Naruebet” to najmniejszy lotniskowiec  świata. 

Każda szkoła, także i moja od czasu do czasu organizuje wy-
cieczki dla uczniów. Czasem do muzeum, czasem do zoo, a cza-
sem w jakieś ciekawe miejsce poza Bangkokiem. Dwa tygodnie 
temu wybraliśmy się na wycieczkę do bazy Tajskiej Królewskiej 
Marynarki Wojennej Sattahip, by obejrzeć jedyny tajski lotnisko-
wiec HTMS „Chakri Naruebet”. Jako miłośnik militariów nie-
cierpliwie czekałem na tę wyprawę.

Baza Sattahip leży około 150 kilometrów na południe od 
Bangkoku. Wyruszyliśmy wcześnie rano, by uniknąć korków i 
znaleźć się na miejscu jak najwcześniej, ponieważ na popołudnie 
były zaplanowane inne atrakcje. Dotarliśmy bez problemów, ale 
na miejscu okazało się, że my – zagraniczni nauczyciele nie mo-
żemy wejść na pokład lotniskowca. Wpuszczani są tam wyłącz-
nie Tajowie. Mogliśmy więc tylko obejrzeć to „cudo techniki” 
z zewnątrz. „Cudo techniki” piszę w cudzysłowiu, ponieważ to 
moja złośliwość .

Ten okręt to tak naprawdę kupa pływającego złomu, nieprzy-
datna niemal do niczego. Zbudowano go w hiszpańskiej stoczni 
w połowie lat 90-tych, ponieważ Tajlandia zapragnęła wstąpić do 
elitarnego grona krajów, które w swoich siłach zbrojnych posia-
dają tego typu okrętu – takich krajów jest tylko 14.

HTMS „Chakri Naruebet” (czyli „Suweren Dynastii Chakri”) 
to najmniejszy lotniskowiec na świecie pozostający w służbie 
czynnej. Przy amerykańskich superlotniskowcach wygląda jak 
karzełek. Właściwie nie jest to już lotniskowiec, ponieważ ostat-
nie Harriery – myśliwce pionowego startu i lądowania wycofano 
z jego pokładu piętnaście lat temu z powodu braku części za-
miennych. Obecnie więc na jego pokładzie stacjonuje tylko kilka 
helikopterów. Jest to więc obecnie helikopterowiec, a nie lotni-
skowiec.

Jego zakup od początku wzbudzał protesty. Tajska prasa 
ochrzciła go mianem „białego słonia”. Otóż w dawnych czasach, 
kiedy król Syjamu chciał ukarać któregoś ze swoich poddanych 
to ofiarowywał mu słonia. Wiadomo – daru od króla odrzucić 
nie można, bo za to grozi kara śmierci. A słoń przecież dużo je! 
Taki podarunek szybko doprowadzał więc obdarowanego do ru-
iny finansowej. I taki też jest ten nieszczęsny lotniskowiec – dużo 

kosztował, jest drogi w utrzymaniu i kompletnie bezużyteczny. 
Istnieje chyba tylko po to, by tajski rząd mógł się chwalić, że taki 
okręt posiada. Zwykli Tajowie już dawno nadali mu złośliwe 
miano „Thai-tanic”.

Prochu ten okręt powąchał tylko raz. W 2003 roku w sąsied-
niej Kambodży wybuchły gwałtowne zamieszki antytajskie. O co 
poszło? Otóż jakaś głupia tajska aktoreczka oświadczyła w tele-
wizji, że Kambodża powinna zwrócić Tajlandii.... Angkor Wat! 
Najświętsze miejsce w Kambodży, ich największa atrakcja tury-
styczna, właściwie symbol tego kraju, który znajduje się nawet 
na fladze Kambodży! Nic dziwnego, że kambodżańscy Khmero-
wie strasznie się wkurzyli. Do tego stopnia, że doszczętnie spa-
lili ambasadę Tajlandii w Phnom Penh! Tajowie posłali więc ten 
niby-lotniskowiec, by postraszyć Khmerów i ewakuować swoich 
obywateli.  Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych.

Od tamtej pory ten okręt używany jest wyłącznie w przypad-
ku jakichś klęsk żywiołowych. Kiedy np. na południu Tajlandii 
nastąpi jakaś powódź to helikoptery z jego pokładu prowadzą 
poszukiwania zaginionych, dostarczają żywność, leki itp. 

Jego wartość bojowa na współczesnym polu walki jest żadna. 
Posiada przestarzały radar i trzy wyrzutnie francuskich rakiet 
przeciwlotniczych Mistral o zasięgu do 4 kilometrów. Czyli jest 
po prostu bezbronny.

Moi uczniowie wrócili z jego pokładu po godzinie i już po mi-
nach poznałem, że im się nie podobało. „Teacher Matt! Ale syf! 
Tam w środku nic nie ma! Trzymali nas w jakimś hangarze i ga-
dali głupoty! A Namo to spadł ze schodów i nabił sobie guza...”

Z bazy Sattahip ruszyliśmy na plażę niedaleko Pattayi, gdzie 
podobało się dzieciakom znacznie bardziej. Wypluskały się w 
morzu i miały okazję wpuścić do wody żywe kraby, które lokalni 
rybacy przynieśli w kilku dużych skrzyniach. Sam też skorzysta-
łem z okazji i zwróciłem wolność kilku skorupiakom.

Ulewny deszcz spędził nas z plaży i udaliśmy się do pobliskie-
go ośrodka wypoczynkowego, gdzie czekał na nas obiad. Dzie-
ciaki przebrały się w suche ciuchy (zupełnie nie wiem dlaczego, 
ale większość z nich pluskała się w morzu w ubraniach!) i wkrót-
ce ruszyliśmy w drogę powrotną do Bangkoku. Mateusz Biskup

  Na plaży podobało się dzieciom bardziej niż na lotniskowcu

         Ja także zwróciłem wolność kilku skorupiakom. 



10

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

 Południowa ściana byłej sali teatralnej przed wyburzeniem.

Zapytaliśmy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Pozna-
niu: W powołaniu na ustawę o dostępie do informacji publicz-
nej, proszę o poinformowanie  z jakiego powodu z Gminnego 
Rejestru Zabytków wykreślono budynek byłej sali spotkań, po-
łożonej  na zapleczu kamienicy przy ul. Główna 38 w Poznaniu.
Redakcja „Czasopimo Mieszkańcow MY”

Odpowiedź Miejskiego Konserwator a Zabytków: Zgod-
nie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania nakazano właścicielom obiektu wykonanie 
rozbiórki oraz zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej. 
W uzasadnieniu decyzji PINB wskazano, że „przeprowadzono 
kontrolę na nieruchomości przy ul. Głównej 38 i stwierdzono, że 
miała tam miejsce katastrofa budowlana polegająca na gwałtow-
nym zniszczeniu części budynku gospodarczego (…). Zawaleniu 
uległy krokwie dachowe, które pociągnęły za sobą deskowanie, 
większemu wybrzuszeniu uległy ściany zewnętrzne budynku. 

po zabyTKu pozosTało wspomniEniE 
Ściana zewnętrzna przechyla się w stronę działki sąsiedniej, na 
której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny oraz bu-
dynek gospodarczy. W trakcie kontroli stwierdzono, że dach jest 
całkowicie zarwany, a budynek bezpośrednio grozi zawaleniem i 
stanowi zagrożenie dla sąsiednich nieruchomości i osób przeby-
wających w pobliżu”. 

Na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego dla Miasta Poznania oraz opinii Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dopusz-
czającej możliwość wyłączenia karty adresowej obiektu z gmin-
nej ewidencji zabytków z uwagi na pogarszający się stan tech-
niczny budynku i zagrożenie dla życia i zdrowia, Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Poznania nr 680/2022/P z  dnia 08.09.2022 r. 
wyłączono kartę adresową sali teatralnej obecnie budynku go-
spodarczego z gminnej ewidencji zabytków Miasta Poznania.

                                        jacek Maleszka Zastępca dyrektora

 Wnętrze byłej zali teatralnej. Zdjęcie z 1963 r. 
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szKoła podsTawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcErsKiEj 3
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
1 września po raz kolejny rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 

Ponieważ pogoda była piękna, inauguracja odbyła się na szkol-
nym boisku. Ciesząc się ze wspólnego towarzystwa, wysłuchali-
śmy motywujących słów od Dyrekcji szkoły. Następnie wraz z 
wychowawcami udaliśmy się do sal lekcyjnych, aby się przywi-
tać i poopowiadać najciekawsze wakacyjne historie. Dyrekcji, 
nauczycielom, pracownikom szkoły oraz wszystkim uczniom 
w nowym roku szkolnym  życzymy wielu ciekawych przygód, 
licznych sukcesów oraz wytrwałości do pokonywania wszelkich 
trudności. Powodzenia!

             dZIEŃ KROPKI
Z okazji Dnia Kropki, czyli Święta Kreatywności i Odkrywa-

nia Talentów przypomnieliśmy sobie historię Vashti, która dzięki 
małej kropce odkryła swój talent i uwierzyła w swoje możliwo-
ści. Rozmawialiśmy o tym, co to jest talent oraz opowiadaliśmy o 
swoich talentach. W takim dniu nie mogło oczywiście zabraknąć 
kropkowych prac plastycznych, zadań i zabaw.

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA 
Akcja „Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynaro-

dowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Au-
stralii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na 
całym świecie.  Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, eduka-
cja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy 
się nasz negatywny wpływ na środowisko. Społeczność naszej 
szkoły również od wielu lat uczestniczy w tej wspólnej lekcji po-
szanowania środowiska. W piątek 16 września uczniowie pod 
opieką nauczycieli kolejny raz posprzątali okolice szkoły i teren 
Os. Główna.  W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Wszyst-
kie śmieci są nasze”. A wspaniały plakat promujący akcję po raz 
kolejny stworzył i ofiarował Andrzej Pągowski.

Pamiętajmy, że nie o to chodzi żeby cały czas sprzątać, tylko o 
to, żeby przestać śmiecić!

      CZY SMOKI ISTNIEjĄ?
Klasy 2b i 2c wybrały się na wycieczkę do Starego ZOO, aby 

móc uczestniczyć w warsztatach o gadach. Dzieci zadały sobie 
pytanie „Czy smoki istnieją naprawdę?”. Zwiedzały pawilony z 
egzotycznymi gadami, o których opowiadała pani przewodnik. 
Wiemy co to wylinka oraz jakie węże bywają groźne. Udało nam 
się świętować wraz z waranicą Rincą jej 18 urodziny. Zwiedza-
jąc wystawy, część z nas odniosła wrażenie, że smoki faktycznie 
istnieją i można było je zobaczyć na własne oczy. Było bardzo 
ciekawie, z przyjemnością odwiedzimy jeszcze ZOO. 

       ZUPA NA GŁÓWNYM

Uczennice z klas ósmych: Ola, Julia, Eliza, Yana, Nicole, w ra-
mach wolontariatu uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym : 
Zupa na Głównym. Stowarzyszenie to przygotowuje ciepłe po-
siłki, pomoc medyczną i psychologiczną dla osób bezdomnych. 
Trzymamy kciuki za nasze Wolontariuszki. Niedługo relacje z 
pierwszych " kuchennych zmagań"

       BIEG ULICZNY „WILCZA MILA
sportowców z naszej szkoły wzięła udział w XXIII Wojewódz-

kim Biegu Ulicznym „Wilcza Mila” o Puchar Zbigniewa Orywa-
ła. Każdy uczestnik, niezależnie od kategorii wiekowej, musiał 
pokonać dystans 1 mili angielskiej, czyli 1609m.

Najlepszymi biegaczami okazali się: Kamil K. z klasy 6a (II 
miejsce), Barbara S. z klasy 8a (III miejsce) i Agata P. z klasy 8b 
(II miejsce).Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie gratulu-
jemy

Z PANEM MARKIEM MICHALAKIEM
20 września w naszej szkole gościł pan Marek Michalak wie-

loletni Rzecznik Praw Dziecka, pedagog, wychowawca, nauczy-
ciel akademickim oraz  autor wyjątkowej książki dla dzieci pt. 
"Opowieści o tym, co w życiu ważne". Książka ta jest stworzo-
na z myślą nie tylko o małych czytelnikach, ale i ich rodzicach, 
nauczycielach i wychowawcach. Marek Michalak przedstawia w 
niej wartości ponadczasowe i tematy niekiedy skomplikowane 
dla małego czytelnika. Do tej dyskusji o wartościach i ważnych 
pojęciach autor zaprasza czytelników z dwójką bohaterów jego 
książki - Julką i Miłoszem, którzy w przystępny sposób wyjaśnia-
ją takie pojęcia jak: miłość, tolerancja, odwaga, szacunek, patrio-
tyzm. Gość opowiedział nam o sobie i o książce, odpowiadając 
na wiele pytań zadawanych przez dzieci. Wszyscy mogli także 
obejrzeć ciekawe przedmioty przywiezione przez pana Marka, 
między innymi Order Uśmiechu, piuskę Papieża Franciszka, 
okulary Ireny Sendlerowej oraz afrykański kubek i wysłuchać 
związane z nimi historie. Miłym akcentem na zakończenie spo-
tkania było wpisywanie przez autora dedykacji do książek.

   WYCIECZKA dO KÓRNIKA
W sobotę, 17 września 2022 r., uczniowie z klas Va, Vb i VIb 

wybrali się na wycieczkę do podpoznańskiego Kórnika. Wyjście 
zostało zorganizowane dzięki wsparciu Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Poznania.

Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili przepiękne Arbore-
tum oraz Zamek w Kórniku. Dowiedzieli się również, na czym 
polegała niezwykła działalność Tytusa Działyńskiego,  dlaczego 
Biała Dama nawiedza kórniczan oraz skąd się wzięło powiedze-
nie „gruszki na wierzbie”. Po pełnym wrażeń dniu wszyscy wró-
cili szczęśliwi i gotowi na kolejne wspaniałe wycieczki.

#CISNEKLATE - RATUjĘ ŻYCIE!
Klasy drugie wzięły udział w warsztatach z pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Zajęcia były prowadzone przez ratowników me-
dycznych z fundacji Rysy w ramach projektu #cisneklate. Oprócz 
realnej nauki podstaw udzielania pierwszej pomocy i wykorzy-
stania AED zajęcia te były znakomitą metodą wychowawczą. 
Dzieci nauczyły się przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej oraz użycia defibrylatora. Uczniowie 
odgrywali upozorowane scenki, pracowali w zespołach, dzieli-
li między sobą zadania. Serdecznie dziękujemy ratownikom za 
fantastyczne szkolenie.
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W XIX wieku na dzisiejszej Polanie Mycielskich, czyli nad 
doliną rzeki Cybiny, znajdował się dwór, którego właścicie-
lem został w 1759 roku józef hrabia Mycielski. Poślubił wtedy 
córkę właściciela posiadłości, pannę Franciszkę Ksawerę Koź-
mińską. 

Z tego, co wiemy, był to typowy szlachecki dworek, wygląda-
jący podobnie jak na przykład ten, który możemy podziwiać w 
Koszutach. Zabudowa była zapewne parterowa, oś budynku wy-
znaczał ganek z ozdobnym portykiem – kolumnami podtrzymu-
jącymi dach, znajdował się on prawdopodobnie od strony obec-
nej ul. Arcybiskupa Walentego Dymka. Po obu stronach ganku 
znajdowały się okna do pomieszczeń, od drugiej strony ciągnęły 
się kolejne pokoje. Taki dworek odziedziczył Stanisław, syn Józe-
fa i Franciszki i do tego dworku wprowadził swoją żonę, o której 
już pisałam, czyli panią Annę Marię z Mielżyńskich.

Z samego pałacu, który spłonął pod koniec wojny, zachowała 
się tylko ozdobna kolumna z przedpokoju – westybulu, którą wy-
korzystano jako postument dla figury Matki Boskie (fot niżej).

 W pobliżu pałacu znajdowała 
się też na rokokowym cokole figura 
św. Jana Nepomucena z 1694 roku 
(najstarsza w Poznaniu) ufundowa-
na przez Franciszka Skaławskiego. 
Przetrwała wojnę bez zniszczeń, 
a w 1957 roku przeniesiono ją do 
ogrodu przy pałacu arcybiskupim 
na Ostrowie Tumskim. Na polanie 
wyeksponowano też pozostałości z 
murów pałacu (zdjęcie 7, 8) – wi-
dać na nich ślady zdobień w po-
staci żłobień oraz fragmenty herbu 
– prawdopodobnie tarczy (zdjęcie 
8a).

Kiedy staniemy na Polanie My-
cielskich albo skorzystamy z drew-
nianych ławeczek i popatrzymy na 
rozciągającą się przed nami łąkę, 
trudno sobie wyobrazić, że wznosił 
się tutaj jakiś budynek mieszkalny, 
a wokół znajdowały się sady i ogro-
dy. Dziś nie po nich śladu. Otoczenie pozostało jednak urokli-
we i zachęca do spacerów. Kto lubi dłuższe, może nacieszyć oko 
widokiem na staw Browarny (zdjęcie 9) albo rozłożysty platan 
(zdjęcie 10). Można też sobie pomarzyć o odbudowaniu pałacu i 
otwarciu w nim restauracji, kawiarni i piwiarni, w której serwo-
wano by tak dobre i różnorodne piwa jak te niegdyś warzone w 
browarach hrabiego Mycielskiego.Aneta Cierechowicz

W tymże dworku goszczono między innymi Napoleona Bo-
napartego. Pani Anna i pan Stanisław doczekali się licznego 
potomstwa, w tym pięciu synów. Wśród nich był Józef, który 
uczestniczył w powstaniu listopadowym, a potem podróżował 
po Europie zachodniej. Zwiedził między innymi Francję i Wło-
chy, które zainspirowały go architektonicznie. Po powrocie po-
stanowił przebudować dworek, nadając mu charakter toskańskiej 
willi. Podobno główną przyczyną przebudowy rodzinnej siedzi-
by był fakt, że podczas powstania listopadowego władze pruskie 
utworzyły w niej lazaret dla chorych na cholerę.

Plany budowy częściowo wyszły spod ręki samego hrabiego 
Józefa. Szlachcic dołożył starań, aby dom wyglądał okazale, wia-
domo, że pokoje były ozdobione obrazami, w niektórych znalazły 
się kobierce. Głównym architektem był Friedrich August Stüler, 
projektant samego króla 
Prus Fryderyka Wilhelma 
IV, zwolennik neorenesansu 
i klasycyzmu. Wokół domu 
pojawiły się tarasy, trawniki, 
gaje (do dziś zachowało się 
drzewo rosnące na wprost 
wejścia (fot z prawej). 

Pod toskańską willę w 
Kobylepolu podjeżdżało 
się traktem od miasta przez 
bramę wjazdową. Miała ona 
więcej szczęścia niż willa, 
gdyż do dzisiaj zachowały się 
oba słupy bramy. 

odrobina włoch w KobylEpolu

Zachowane filary bramy wjazdowej do P
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biulETyn policyjny
Ul. STAROŁĘCKA. Zgłosił mężczyzna lat 41 (zam. Poznań), 

że n/n sprawca poprzez uderzenie pięścią w twarz naruszył jego 
nietykalność cielesną w wyniku czego doznał złamania kości no-
sowych. Wydano skierowanie do ZMS. 

Ul. WARSZAWSKA. N/n sprawca dokonał kradzieży 
dwóch wkładów od lusterek zewnętrznych z pojazdu marki 
BMW. Straty w wysokości 5 000 złotych.  Brak monitoringu, brak 
śladów nadających się do dalszej identyfikacji.

Ul. FRANOWO. Mężczyzna, lat 19/zam. Poznań/ poprzez 
używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne dokonał 
znieważenia ratowników medycznych  podczas wykonywanych 
czynności służbowych/ratowniczych. Sprawca zatrzymany na 
gorącym uczynku przez f-szy RPI KP Poznań Stare Miasto. Ul. 
LUdWIKA ZAMENHOFA. Zgłaszająca, zawiadomiła ,że 
n/n sprawca dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu 
komórkowego m-ki Iphone 13 Mini koloru różowego. Obiekt 
niemonitorowany. Straty w wysokości 4000 zł. na szkodę zgła-
szającej. 

Ul. GNIEŹNIEŃSKA. Zgłaszający zawiadomił o tym, że 
n/n sprawca poprzez wyłamanie zamka w drzwiach wejściowych 
dokonał włamania do niezamieszkanego mieszkania w remoncie 
a następnie dokonał kradzieży elektronarzędzi oraz miedzianych 
zaworów. Straty 800zł na szkodę zgłaszającego. Brak monitorin-
gu. Ul. ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA. 
Zgłaszająca zawiadomiła o tym, że n/n sprawca dokonał uszko-
dzenia pojazdu marki Toyota MR2 poprzez zarysowanie powłoki 
lakierniczej. Straty 3300 zł na szkodę zgłaszającej. Brak moni-
toringu.  Ul. SMOLNA. Nieznany sprawca poprzez przecię-
cie zabezpieczenia dokonał kradzieży przypiętego do stojaka na 
rowery roweru marki Unibike Mission powodując straty w wy-
sokości 1500 zł na szkodę zgłaszającego. Miejsce zdarzenia obję-
te monitoringiem. Rower nie był objęty programem Poznański 
rower - bezpieczny rower. Postępowanie prowadzi KP Poznań 
- Nowe Miasto.

Ul. MOGILEŃSKA. N/n sprawca dokonał kradzieży ka-
talizatora od pojazdu Honda. Straty na szkodę zgłaszającego 
1500zł.  

TERMALNA. Zgłaszająca zawiadomiła, o tym, że n/n 
sprawca dokonał kradzieży roweru marki Cube. Straty na szko-
dę zgłaszającej 2500zł. Rower nie był znakowany przez policję. 

Ul. KRAŃCOWA. Kobieta zgłosiła o tym, że pracownik 
Delikatesów Centrum miał przywłaszczyć pozostawiony przez 
nią przy kasach portfel z zawartością dokumentu dowodu oso-
bistego, prawa jazdy, dwóch kart płatniczych oraz gotówki czym 
spowodował straty w kwocie 1 400 zł na szkodę zgłaszającej. 

Ul. WIANKOWA. Nieznany sprawca poprzez przecięcie 
skobla włamał się do lodówki usytuowanej przy lokalu gastrono-
micznym a następnie dokonał kradzieży piwa różnych rodzajów 
powodując straty 1000 zł. 

Ul. MIŃSKA. Nieznany sprawca sprzed szkoły dokonał kra-
dzieży roweru marki "Kross Hexagon" (bdb). Straty 1.200 zł.  
Miejsce zdarzenia monitorowane. Rower nie znakowany przez 
Policję. Ul. BAŁTYCKA. Zgłaszający zawiadomił, o tym, że n/n 
sprawca dokonał kradzieży roweru marki Indiana. Rower nie był 
znakowany przez policję. Straty1800zł na szkodę zgłaszającego. 
Miejsce monitorowane. 

UL. GdYŃSKA. Nieznany sprawca wykorzystując nieuwa-
gę zgłaszającego z otwartego pokoju hostelu dokonał kradzieży 

saszetki z dokumentami: ukraińskie prawo jazdy, paszport, karta 
kierowcy oraz dowód osobisty.

UL. ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA. 
Kobieta lat 29 /zam. Poznań/ zawiadomiła, że były chłopak po-
przez zarysowanie lakieru oraz zbicie pięścią przedniej szyby, 
dokonał uszkodzenia pojazdu, który użytkuje tj. Skoda  powo-
dując straty 1 000 zł. Ponadto groził zgłaszającej pozbawieniem 
życia co wzbudził w niej obawę spełnienia gróźb. .

OS. PRZEMYSŁAWA. Nieznany sprawca z korytarza 
piwnicy dokonał kradzieży roweru marki "Cube". Straty 1.500 
zł. Rower nie znakowany przez Policję. W tym samym miejscu 
i czasie dokonano kradzieży roweru marki "Giant" (bdb). Straty 
2.000. Rower znakowany przez KMP w Lesznie. Miejsce zdarze-
nia nie monitorowane.

Ul. SMOLNA. Zgłaszająca złożyła zawiadomienie o tym, że 
nieznany sprawca poprzez wprowadzenie jej w błąd co do zain-
westowania pieniędzy doprowadził zgłaszającą do niekorzystne-
go rozporządzenia mieniem. Straty 580 zł. c

jEZIORO MALTA. Znaleziono włoki mężczyzny w Je-
ziorze Malta. Na miejscu przeprowadzono czynności z udziałem 
Prokuratora, Technika Krym. oraz biegłego ZMS. Denatem oka-
zał się mężczyzna lat 64, którego zaginięcie poziomu II zgłoszone 
było w dniu 14.09.2022 przez żonę. Po czynnościach biegły ZMS 
wstępnie wykluczył udział osób trzecich przyczyna zgonu samo-
bójstwo poprzez utopienie. Decyzją Prokuratora zwłoki przewie-
zione zostały do ZMS.

UL. BORSUCZA. Mężczyzna /zam. Poznań/ zgłosił, że NN 
sprawca dokonał przywłaszczenia użytkowanych przy remoncie 
domu narzędzi i elektronarzędzi o łącznej wartości 10 710 złotych. 
Zdarzenie w dniach 16.08 - 21.09.2022r. w godz. 00:00/11:43. Po-
stępowanie prowadzi KP Poznań - Nowe Miasto. 

UL. WIANKOWA. N/n sprawca z parkingu rowerowego do-
konał kradzieży roweru Kands. Starty 1380zł. Zabezpieczono 
monitoring POSIR Malta. Rower nie był oznakowany w progra-
mie "Poznań rower-bezpieczny rower". Postępowanie prowadzi 
KP Poznań Nowe Miasto

UL. KSIĄŻĘCA. N/n sprawca w sklepie Rossmann do-
konał kradzieży artykułów o wartości 694zl.  Zabezpieczono 
monitoring sklepu. Zdarzenie w dniu 16.09.2022 godz. 17:23. 
Ul. Plonowa. Nieznany mężczyzna nieustalonym przedmiotem 
poprzez uderzenie w głowę dokonał naruszenia nietykalności 
cielesnej mężczyzny lat 18 (zam. Poznań). Pokrzywdzony w wy-
niku zdarzenia doznał zasinienia lewego oka i rozcięcie naskór-
ka czoła. Miejsce zdarzenia nie monitorowane. 

Ul. POBIEdZISKA. Nieznany sprawca za pośrednic-
twem portalu internetowego doprowadził zgłaszającego do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wysłanie 
linka z koniecznością potwierdzenia. Straty 700zl. na szko-
dę zgłaszającego. Ul. SABINY. Nieznany sprawca poprzez 
pogięcie i rozkręcenie dokonał uszkodzenie roweru m-ki Btwin 
pozostawionego przy boisku szkolnym. Straty 1000zł. na szkodę 
zgłaszającego Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. KRZESINY. Zgłaszająca zawiadomiła, o tym, że jej 
ojciec lat 57 (zam. Poznań) poprzez bicie po całym ciele, 
duszenia, poniżanie wyzywanie, krzyczenie znęca się fizycznie 
i psychicznie nad jej matką.  Sprawca zatrzymany na gorącym 
uczynku przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto.  

UL. FOLWARCZNA. Kobieta zgłosiła, że znana jej z wi-
dzenia inna kobieta (zam. Poznań) kierowała wobec niej groźby 
pozbawienia życia, które wzbudziły obawę spełnienia u zgłasza-
jącej. Zdarzenie w dniu 21.09.2022r. o godz. 07:40. Zgłoszenie 
dnia 21.09.2022r. godz. 10:29. 
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dom pomocy społEcznEj przy ul. KonarsKiEgo w poznaniu
3 września. Nasz DPS wziął udział w Festynie Sąsiedzkim przy ul. 

Głównej. Terapeutki prowadziły zajęcia plastyczne z dziećmi, można 
było również zobaczyć prace plastyczne wykonane przez  Mieszkań-
ców naszego Domu oraz podopiecznych Oddziału Dziennego Poby-
tu.

6 września. Mieszkańcy brali udział w Pożegnaniu Lata w DPS we 
Wrześni.

7 września. Odbył się Festyn Rodzinny w DPS Konarskiego  filia 
Zamenhofa. Czekało tam na nas mnóstwo atrakcji : strzelnica, kon-
kurencje sportowe z nagrodami oraz uczta muzyczna.

8 oraz 15 września. Byliśmy gośćmi Klubu " Na Fali ". Dziękujemy 
za cudowne przyjęcie!

14 września. Braliśmy udział w pięknej uroczystości 50 - lecia  
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory.

22 września- wybraliśmy się do Nowego Zoo. W tym dniu poże-
gnaliśmy lato. Pogoda i humory dopisały.   

                                                    Tekst i zdjęcia Hanna Szymkowiak 

wrzEsiEnnE wydarzEnia





Ostatnie  prace przy budowie placu zabaw i rekreacji na Os. Warszawskim


