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Kara za stary dowód

NowaKaponiera
przedEuro2012
Katarzyna Fertsch

Przebudowa ronda Kaponiera, budowa dworca tramwajowo-autobusowego na Junikowie, biletomaty we
wszystkich pojazdach MPK, a także
modernizacja ulicy Grunwaldzkiej
i ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Dofinansowanie na realizację między

Zabijają
ipozostają
wolni

innymi takich projektów ma szansę
otrzymać Poznań z pieniędzy unijnych. Do podziału przed Euro 2012
jest ponad 600 milionów euro. Na pieniądze liczy jednak także pięć innych
polskich miast.
– Złożyliśmy pięć projektów związanych z komunikacją. Teraz musimy
czekać na decyzję o dofinansowaniu
– mówi Mirosław Kruszyński, zastępca prezydenta Poznania, który
wczoraj był w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury. – Jestem zadowolony z rozmów.
Wiceprezydent ma nadzieję, że
otrzymamy co najmniej 100 milionów euro. Lista projektów, które
otrzymają wsparcie, ma być gotowa
16 maja.

100 mln euro

tyle ma szansę otrzymać
Poznań przed Euro 2012
na realizację pięciu projektów

50 tramwajów

planuje kupić miasto Poznań
przed 2012 r.

W Poznaniu najważniejszą inwestycją drogową dofinansowaną przez
UE ma być przebudowa ronda Kaponiera. Obejmie ona między innymi remont przejść podziemnych oraz peronów wydłużonej trasy PST. Inny projekt zakłada stworzenie systemu

Seksafera w sądzie

Andrzej Lepper i Stanisław
Łyżwiński nie chcieli
zeznawać podczas rozprawy w sprawie „seksafery”.
W sądzie nie pojawiła się
Aneta Krawczyk. Str. 5

Ojciec Honoriusz Kowalczyk spodziewał się, że może zginąć

FOT.ARCHIWUM FUNDACJI IM. OJCA HONORIUSZA KOWALCZYKA

„Ekopodatek”

Fakty 24 Str.3

Fakty 24 Str.8

Zgodnie z przyjętymi
wczoraj zmianami w służbie cywilnej urzędnik ma
być profesjonalny i apolityczny. Str. 4

Więcej o projektach związanych
z komunikacją na str. 12

Pijany rowerzysta zostanie szybciej
i dotkliwiej ukarany niż pijany kierowca, który zabił człowieka, bądź doprowadził go do kalectwa. Prawo przewiduje dla nich karę 12 lat więzienia,
ale rzadko kiedy trafiają za kratki
na dłużej niż 3 lata. Często też unikają
aresztu. W Wągrowcu sąd wypuścił
20-latka, który po pijanemu spowodował wypadek. Jego ofiara jest skazana na wózek inwalidzki.

Ciężko
chore
maluchy
bez szans
na leczenie

Lojalny wobec kraju

monitoringu poznańskich ulic. Kierowcy byliby na bieżąco informowani
o sytuacji na drogach w mieście, mogliby sprawdzić optymalne trasy dojazdowe, a także znaleźć parkingi
przygotowane dla kibiców.
Zyskać mają także pasażerowie
MPK. Firma planuje przed2012 rokiem
kupić 50 nowych tramwajów – nowoczesnych, niskopodłogowych. To nimi
kibice mieliby dojeżdżać na rozgrywane w Poznaniu mecze. Później pojazdy służyłyby poznaniakom, zasilając tabor przewoźnika.
Jeśli projekty otrzymają dofinansowanie,pracerozpocznąsięwtymroku.

FOT.PAP

b Poznań stara się
o dofinansowanie
pięciu projektów
b Prace mogłyby
rozpocząć się jeszcze
w tym roku

Tysiące Wielkopolan nie
wymieniło jeszcze dowodów osobistych. Grożą za
to poważne konsekwencje:
grzywna od 5 do 20 tysięcy złotych lub ograniczenie wolności. Str. 3

Jutro mija 25 lat od śmierci
o. Honoriusza Kowalczyka,
duszpasterza akademickiego
i autorytetu poznańskiej opozycji.
Byli działacze podziemia uważają,
że dominikanin został zabity przez

Służbę Bezpieczeństwa, która
zainscenizowała wypadek
samochodowy. Jeden z dawnych
opozycjonistów opowiedział nam,
o czym zakonnik mówił niedługo
przed swoją tragiczną śmiercią.

Kluczem do wyjaśnienia zagadki
wypadku duchownego mogą być
tajni współpracownicy, którzy
działali w tamtym czasie w zakonie
i duszpasterstwie dominikanów.
Fakty 24 Str. 11

Około 170 milionów złotych rocznie płacą wielkopolscy przedsiębiorcy
na ochronę środowiska.
Na co przeznaczane są te
pieniądze? Str. 10

Prawa Hitlera
Sąd Okręgowy uchylił
wyrok skazujący
poznaniaka za sprzedaż
„Mein Kampf”. Str. 11
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