
Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i nadchodz¹cego Nowego Roku,
¿yczymy wszystkim mieszkañcom ¯egrza zdrowia, szczêœcia,
pomyœlnoœci i Bo¿ego B³ogos³awieñstwa. Niech ten œwi¹teczny czas

przyniesie Pañstwu zas³u¿ony odpoczynek i oderwanie od
codziennych zajêæ. ¯yczymy równie¿ du¿o radoœci, spêdzenia

wielu mi³ych chwil w gronie najbli¿szych i tradycyjnie
bogatego  Miko³aja / Gwiazdora.

Niech Nowy – 2013 rok bêdzie pod ka¿dym
wzglêdem choæ trochê lepszy od tego, który

w³aœnie mija. ¯yczymy w zwi¹zku z tym
uœmiechu na co dzieñ, nies³abn¹ce-
go optymizmu, du¿o szczêœcia w ¿yciu

osobistym oraz  satysfakcji z pracy za-
wodowej i spo³ecznej.

Rada i Zarz¹d Osiedla ¯egrze
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G ³ o s   ¯ e g r z a
Biuletyn informacyjny Rady Osiedla ¯egrze – jednostki pomocniczej Miasta

Poznania, obejmuj¹cej swoim zasiêgiem spó³dzielcze osiedla Or³a Bia³ego, Polan
i Stare ¯egrze oraz tereny do nich przyleg³e

Szanowni Pañstwo
Mieszkañcy Osiedla ¯egrze

Oddajemy w Pañstwa rêce drugi i ostatni  tegoroczny numer naszego pó³rocznika – G³os ¯egrza. W numerze mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ miêdzy innymi:
o definitywnym zakoñczeniu procedury nadania nazwy ulicy Redarowskiej i organizowanych przez nasza radê obchodach œwiêta 11 listopada na ̄ egrzu, o wykonaniu
bud¿etu na rok 2012  i z³o¿eniach bud¿etu Osiedla na rok przysz³y. Na ³amach g³osu ¯egrza znajdziecie Pañstwo równie¿ informacje o projekcie reorganizacji sieci
placówek przedszkolnych na Osiedlu, o konkursie Zielony Poznañ oraz aktualne informacje na temat prac i rozmów zwi¹zanych z  Parkiem Rataje.

¯yczymy mi³ej lektury!
Szymon Ossowski - Przewodnicz¹cy Rady

Dobieg³y koñca prawie roczne
starania Rada Osiedla ̄ egrze o na-
zwanie ulicy, biegn¹cej od ulicy
¯egrze do ulicy Inflanckiej przez
œrodek osiedla Stare ¯egrze, ulic¹
Redarowsk¹. W pi¹tek 21 wrzeœnia
2012 roku w godzinach porannych
Zarz¹d Dróg Miejskich zamontowa³
tablice z  nazw¹ ulicy.

Warto przypomnieæ, ¿e Radzie
Osiedla ¯egrze, jako pierwszej ra-
dzie osiedla w Poznaniu, uda³o siê
skutecznie wykorzystaæ prawo ini-
cjatywy uchwa³odawczej, jak¹ sa-
morz¹dy pomocnicze uzyska³y dziê-
ki reformie autorstwa radnego Ma-
riusza Wiœniewskiego i wprowadziæ
pod obrady Rady Miasta Poznania
projekt uchwa³y autorstwa Rady
Osiedla ¯egrze o nadaniu nazwy
Redarowska ulicy na odcinku od
ulicy ̄ egrze do ulicy Inflanckiej. Dla-
tego te¿ Rada Miasta Poznania g³o-
suj¹c za nadaniem nazwy Reda-
rowska g³osowa³a nad projektem
uchwa³y autorstwa Rady Osiedla
¯egrze!

SZO

Rada Osiedla ¯egrze kolejny ju¿ raz zorganizowa³a we wspó³pracy z
Caritasem spotkanie op³atkowe dla mieszkañców - Szko³a Podstawowa
nr 64 na os. Or³a Bia³ego.

Mamy ulicê Redarowsk¹ !

fot. £ukasz Kapustka, SZO

fot. £ukasz Kapustka
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Nastêpnie uczestnicy mszy
przemaszerowali do Szko³y Podsta-
wowej nr 64 na os. Or³a Bia³ego,
gdzie w auli szko³y odby³ siê godzin-
ny koncert muzyki patriotycznej, bie-
siadnej i rozrywkowej w wykonaniu
zespo³u Castle Brass (kwintet instru-
mentów dêtych blaszanych) i  soli-
stów Teatru Wielkiego w Poznaniu:
Barbary Kubiak(sopran) i Marka
Szymañskiego (tenor). Frekwencja
jak zwykle dopisa³a – na koncert
przyby³o ponad 200 osób. Po kon-
cercie wszyscy uczestnicy otrzymali
poczêstunek w postaci grochówki
wojskowej i tradycyjnych w tym dniu
rogali. Obchody w ca³oœci zosta³y
sfinansowane przez Radê Osiedla
¯egrze.

SZO

Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopada na sportowo
Ju¿ po raz jedenasty Rada Osiedla ¯egrze organizowa³a w dniu 11 listopada dla najm³odszych mieszkañ-

ców Osiedla halowy turniej pi³ki no¿nej o puchar Rady Osiedla ¯erze. Wziê³o w nim udzia³ kilkanaœcie dru¿yn
ze szkó³ podstawowych i gimnazjów, które rywalizowa³y w trzech kategoriach wiekowych. Turniej jak co roku
odby³ siê w sali  gimnastycznej Zespo³u Szkó³ nr 1 na os. Stare ¯egrze.

Turniej rozpocz¹³ siê w œwi¹-
teczny poranek o godz 8.00 i zakoñ-
czy³ uroczyst¹ dekoracj¹ zwyciêz-
ców po godzinie 14.00. Nad
sprawn¹ organizacj¹ turnieju jak co
roku czuwali nauczyciele wychowa-
nia fizycznego z Zespo³u Szkó³ nr 1
na osiedlu Stare ¯egrze i Szko³y
Podstawowej nr 64 na os. Or³a Bia-

³ego. Zwyciêskie dru¿yny w ka¿dej
kategorii wiekowej otrzyma³y na
rêce swoich kapitanów po pami¹t-
kowym pucharze, a wszyscy zawod-
nicy dru¿yn, które stanê³y na po-
dium dostali pami¹tkowe medale w
korach z³otym, srebrnym i br¹zo-
wym, stosownie do zajêtego miej-
sca w turnieju. Osobne statuetki

otrzymali równie¿ najlepsi zdaniem
organizatorów zawodnik i bramkarz
turnieju. Tradycj¹ turnieju organizo-
wanego przez Radê Osiedla ̄ egrze
zawsze by³o, ¿e nikt z uczestników
nie wraca³ do domu z pustymi rêko-
ma, bez wzglêdu na wynik sporto-
wej rywalizacji i zdobyte miejsce w

turnieju. I tym razem wszyscy
uczestnicy otrzymali pi³kê no¿n¹
oraz s³odycze i napoje. Wszystkie
nagrody i upominki zosta³y ufundo-
wane przez Radê Osiedla ¯egrze.
Kolejny turniej ju¿ za rok!

SZO

Jak co roku - uroczyœcie na ¯egrzu !
Rada Osiedla ¯egrze jedenasty rok z rzêdu organizowa³a dla miesz-

kañców Osiedla uroczyste obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. W dniu 11
listopada br. w ramach tegorocznych obchodów w parafii pod wezwa-
niem Najœwiêtszej Bogarodzicy Maryi na os. Stare ¯egrze o godz. 15.00
odprawiono mszê w intencji Ojczyzny i mieszkañców Osiedla, poprze-
dzon¹ koncertem pieœni patriotycznych.

Fot. Mateusz Dopiera³a
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Po wczorajszej (œroda, 12 grud-
nia) wizycie u Prezydenta naszego
miasta Ryszarda Grobelnego - w
sprawie przywrócenia obiecanych i
istniej¹cych w obowi¹zuj¹cym Wie-
loletnim Planie Finansowym (WPF)
miasta Poznania niewielkich stosun-
kowo kwot (znacznie jednak mniej-
szych ni¿ rzeczywiste potrzeby bu-
dowy Parku Rataje) przeznacza-
nych od dwóch lat na realizacjê
„krok po kroku” – utwierdzamy siê
w przekonaniu, ¿e dzia³ania PONAD
PODZIA£AMI s¹ ci¹gle bardzo po-
trzebne. Niestety nie rozumiej¹ tego
g³ówne ugrupowania polityczne w
Radzie Miasta i Prezydent Ryszard
Grobelny. Przed wyborami sprawa
budowy Parku Rataje by³a wa¿na i
popierana przez ówczesnego kan-
dydata, dziœ Prezydenta miasta.
Wkrótce po wyborach budowa Par-
ku stawa³a siê coraz mniej wa¿na,
a¿ dosz³o do planów ca³kowitej re-
dukcji œrodków zaplanowanych w
WPF na ten cel. Podobnie dzia³aj¹
ówczeœni kandydaci a dziœ radni
Rady Miasta Poznania.

Przypomnijmy: z zaplanowa-
nych 500 000 z³ na rok 2013 propo-
nuje zostawiæ zaledwie 200 000 z³
(redukcja 60%), na rok 2014 i 2015
– zostawiæ po 150 000 z³ (redukcja
po 70%). Wiêc w trzech latach pro-
ponuje siê wykonaæ tyle prac co
dotychczas w jednym roku. Nato-
miast w roku 2016 – „0” (zero na-
k³adów – redukcja 100 %).

Niestety „s³owo” Prezydenta
Miasta Ryszarda Grobelnego, dane
przed wyborami dwa lata temu, ko-
lejny ju¿ raz zosta³o zdewaluowa-
ne. Podczas spotkania nie wykaza³
nawet odrobiny dobrej woli aby
wspieraæ to przedsiêwziêcie. Nie
wykaza³ woli wprowadzenia autopo-
prawki przywracaj¹cej obiecane
kwoty na budowê Parku uzasadnia-
j¹c to bli¿ej niesprecyzowanymi
uk³adami i umowami z g³ówn¹ si³¹
polityczn¹ w Radzie Miasta, klubem

Ju¿ po raz dziewiêtnasty odby³
siê na terenie Poznania konkurs
„Zielony Poznañ”. Zmagania w ka-
tegorii ogrodów, balkonów i innych
zielonych terenów odby³y siê tak¿e
“na terenie naszych osiedli. W tym
roku zg³oszone do konkursu zosta-
³y dwa obiekty: Przedszkole nr 21
„Akademia Pana Kleksa” mieszcz¹-
ce siê na osiedlu Or³a Bia³ego 102
oraz Przedszkole nr 186 „Mieszkañ-
cy £¹ki” znajduj¹ce siê na osiedlu
Stare ̄ egrze 55. Obiekty te znacz¹-
co ró¿ni¹ siê od siebie zarówno po-
wierzchni¹ jak i przeznaczeniem.
Pierwszy teren jest du¿y i urozma-
icony – znajduj¹ siê tam miejsca
zarówno o funkcji ozdobnej, jak rów-
nie¿ pe³ni¹ce funkcje rekreacyjne.
Ogród, na terenie którego mieœci siê
plac zabaw daje miejsce rozrywki i
zabawy dzieciom oraz pe³ni funkcje
dydaktyczne. Drugi obiekt jest zde-
cydowanie mniejszy (sk³ada siê z

dwóch ogródków przyblokowych) i
pe³ni g³ównie funkcjê dekoracyjn¹.
Obydwa jednak s¹ zadbane i za-
uwa¿yæ mo¿na tam systematyczn¹

NIEKONSEKWENCJA JEST MOGI£¥ KA¯DEGO PRZEDSIÊWZIÊCIA
o budowie Parku Rataje inaczej

Platformy Obywatelsej. Przy wielo-
milionowych „innych potrzebach”
np. stadionu miejskiego, parków
wodnych i czegokolwiek innego w
mieœcie - proœba mieszkañców, Rad
Osiedli Samorz¹dów ratajskich
mimo, ¿e jest tak niewielka, nie zo-
sta³a jak dotychczas wys³uchana.
W sprawie budowy Parku Rataje
potrzeba dzia³añ ponad podzia³ami
istnia³a zawsze. Niezale¿nie od po-
gl¹dów politycznych, niezale¿nie od
przynale¿noœci klubowej, niezale¿-
nie od wyznawanej religii. Park Ra-
taje zawsze ³¹czy³ osiedla i ³¹czy³
ludzi, nigdy nie dzieli³. Okazuje siê,
¿e ta prawda dla Pana Prezydenta
Miasta nie istnieje. Sprawê Parku
zamierza siê u¿yæ do dzielenia.
Dotacjami na budowê Parku próbuje
rozgrywaæ swoje interesy. Dla Pre-
zydenta nie ma wiêkszego znacze-
nia, ¿e z obietnic sk³adanych wielo-
krotnie na spotkaniach przedwybor-
czych obecnie próbuje siê wycofaæ.
„Ws³uchiwanie siê w g³osy miesz-
kañców” Prezydent uwa¿a³ za mot-
to swoich ostatnich i przedostatnich
wyborów. W œwietle propozycji bu-
d¿etowych to has³a bez pokrycia.
Czy przypomni sobie o „ws³uchiwa-
niu siê” dowiemy siê po tym czy
zg³osi swoj¹ autopoprawkê do
przedstawionej Radzie Miasta
propozycji ciêæ bud¿etowych dla
realizacji Parku Rataje. Swoj¹ de-
cyzjê o wprowadzeniu autopoprawki
Prezydent uzale¿nia od sobie tylko
wiadomych spekulacji politycznych
oraz stanowiska w sprawie bud¿e-
tu g³ównej si³y politycznej w Radzie
Miasta – Platformy Obywatelskiej.
Zmiany zaproponowane do zaak-
ceptowania przez Radê Miasta to
faktycznie zmiany anty-obywatel-
skie. Aby uratowaæ kontynuacjê bu-
dowy g³ównych osi komunikacyj-
nych w Parku ma³ymi kroczkami,
autopoprawka o któr¹ prosiliœmy
Prezydenta jest konieczna.

Park budujemy dla siebie – i

owszem – ale budujemy go przede
wszystkim dla przysz³ych pokoleñ.
Wieloletnie dzia³ania w przedsiê-
wziêciu zwi¹zanym z budow¹ Par-
ku Rataje nie uzasadniaj¹ bardzo
krótkowzrocznych (od wyborów do
wyborów) dzia³añ polityków. Nawet
tych najbardziej sympatycznych
polityków. Przeto dziwi nas posta-
wa niektórych radnych z Rataj.
Widz¹ oni dziœ „wa¿niejsze cele” do
realizacji ni¿ budowa Parku Rataje.
Tajemnic¹ poliszynela jest to, ¿e do
„wa¿niejszych celów” zaliczane jest
dofinansowanie dzia³alnoœci np. sta-
dionu miejskiego. Budowa Parku to
ogromne przedsiêwziêcie. Wymaga
z ca³¹ pewnoœci¹ dzia³añ ponad
podzia³ami, ponad doraŸnymi cela-
mi polityków i z zadaniami wyzna-
czonymi na wiele, wiele lat.

„Niekonsekwencja jest mogi³¹
ka¿dego przedsiêwziêcia”. Wielu
zapytaæ mo¿e: Czyja niekonse-
kwencja? W³aœnie! Mieszkañcy z
ca³¹ pewnoœci¹ bêd¹ konsekwent-
nie domagali siê obiecywanego
przez ponad 50 (piêædziesi¹t) lat
realizacji Parku Rataje. Domagaj¹
siê tego mieszkañcy okolicznych
osiedli. Mieszkañcy osiedli najwiêk-
szej w kraju Spó³dzielni Mieszkanio-
wej, mieszkañcy 100 tysiêcznej
dzielnicy, stanowi¹cej 1/5 mieszkañ-
ców ca³ego miasta, p³ac¹cych po-
datki do kasy miasta, maj¹ swoje
wymagania. Mieszkañców nie ob-
chodz¹ knowania polityczne. Miesz-
kañcy zawsze rozumieli potrzeby
innych. Teraz chc¹ aby ich potrze-
by zosta³y zrozumiane przez decy-
dentów. Potrzeby rozumiane i (z)re-
alizowane. Trudno sobie wyobraziæ
aby do koñca roku 2015 zosta³ zre-
alizowany Park Rataje w ca³oœci,
skoro na najbli¿sze lata planuje siê
60-70 i … 100 procentowe reduk-
cje nak³adów na ten cel.

Plany w realizacji Parku Ra-
taje na rok 2013 to plany „budowa-
nia mostów”. Plany zbudowania dro-

gi parkowej pieszo-rowerowej ³¹cz¹-
cej Osiedla Polan i Rzeczypospoli-
tej, najkrótsz¹ drog¹, skrajem tere-
nów po by³ej tymczasowej fabryce
domów.  Aby unikn¹æ sytuacji po-
dobnej do tej sprzed roku - braku
zgody w³aœciciela prawa wieczyste-
go u¿ytkowania gruntu, fragmentu
w s¹siedztwie Liceum nr 10, na re-
alizowanie budowy chodnika w tam-
tym miejscu - ju¿ dzisiaj wzywamy
s³u¿by podleg³e Panu Prezydento-
wi do uregulowania spraw w³asno-
œciowych na niewielkim fragmencie
projektowanej drogi parkowej. Do-
tyczy to maleñkiego fragmentu
dzia³ki nr 19/3, przyleg³ego do dzia³-
ki nr. 1/24, zabytku Œredzkiej Kolei
Powiatowej

Niedawno Poznañ ubiega³ siê o
miano Europejskiego Centrum Kul-
tury – wygra³ Wroc³aw. Miasto Lipsk
nie ubiega³o siê o taki tytu³ – a fak-
tycznie jest takim centrum (Lipsk -
niemiecka stolica kultury, sztuki i
marzeñ;  Maximilian Popp - Der
Spiegel – 28 listopada, 2012, cytat
za ONET z dnia 13.12.2012). M³o-
dzi ludzie z ca³ych Niemiec maso-
wo przeprowadzaj¹ siê do Lipska.
To piêkne miasto przyci¹ga zarów-
no artystów, jak i tych, którzy chc¹
otworzyæ w³asny biznes. Wschod-

nioniemiecka metropolia staje siê
nowym, lepszym Berlinem. Naszym
marzeniem by³by Park, który odwie-
dzaliby architekci i architekci krajo-
brazu z kraju i zagranicy. Tak¿e z
ciekaw¹ kubatur¹ na cele rekreacyj-
no-sportowe.

Po latach nadziei, ale te¿ lekce-
wa¿enia i upokorzeñ, po 50 latach
oczekiwañ, mo¿e zmieni siê men-
talnoœæ poznaniaków i w przysz³o-
œci zaczn¹ g³osowaæ bardziej œwia-
domie, pamiêtaj¹c o tym w jaki spo-
sób dzisiaj, w ich imieniu, decyduj¹
w³adze i Radni o dofinansowaniu
prac w Parku Rataje. Pamiêtaj¹c o
tym w jaki sposób Radni zdecydo-
wali o Obywatelskiej Inicjatywie
uchwa³odawczej w sprawie odro-
czenia podwy¿ki cen biletów na ko-
munikacjê miejsk¹, zadajemy pyta-
nie: czy w podobny sposób ws³u-
chaj¹ siê w g³osy mieszkañców
oczekuj¹cych na Park Rataje, czy
te¿ w³adze Miasta i Radni ponow-
nie poka¿¹ mieszkañcom œrodkowy
palec ???

Les³aw Rachwa³

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Osiedla ¯egrze, dendrolog,

wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia
My-Poznaniacy.

„Zielony Poznañ”
pielêgnacjê. Tego typu tereny zielo-
ne kszta³tuj¹ w dzieciach pozytyw-
ne postawy ekologiczne. Wskazuj¹
w³aœciwy kontakt z natur¹ oraz edu-

kuj¹ w zakresie ochrony przyrody.
Poni¿ej zdjêcia przedstawiaj¹ce opi-
sane obiekty.

W nadchodz¹cym roku 2013
równie¿ organizowany bêdzie kon-
kurs „Zielony Poznañ”. Jak co roku
gor¹co zachêcamy do wziêcia w
nim udzia³u! Obejmuje on nie tylko
ogrody przydomowe, ale tak¿e bal-
kony, skwery, zieleñce oraz ogródki
dzia³kowe. Ka¿da osoba, która po-

siada w swoim otoczeniu choæ skra-
wek zieleni mo¿e wys³aæ swoje zg³o-
szenie i liczyæ na atrakcyjne nagro-
dy. Spoœród uczestników wybiera-
ne s¹ w czasie etapu osiedlowego
najciekawsze obiekty, które nastêp-
nie przechodz¹ do etapu miejskie-
go i walcz¹ o bardzo cenne nagro-
dy. Zapraszamy!

Maria Chomicz
 zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du
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Przeniesienie przedszkola z wynajmowanych pomieszczeñ do budynku szko³y
i powo³anie zespo³u szkolno-przedszkolnego

Po nag³ym zatrzymaniu kr¹¿enia oraz  nie-
dotlenieniu dosz³o u Ziemka do zaników kory mó-
zgowej oraz co gorsze uszkodzenia centralnego
uk³adu nerwowego, zaka¿enie wirusem cytome-
galii oraz napady padaczkowe. Ch³opczyk jest po
zabiegu tracheotomii ...... nie poddaje siê i ca³y
czas walczy o to aby jakoœæ jego ¿ycia zanadto
nie odbiega³a od jakoœci ¿ycia rówieœników. Ro-
dzice robi¹ wszystko, ale potrzeby s¹ ogromne.
Wszystkich, którzy chc¹ pomóc i w³¹czyæ siê w
akcjê zapraszamy na stronê internetow¹
www.ziomek-poziomek.com.pl. Jestem pewien,
¿e warto siê zaanga¿owaæ w pomoc dla nasze-
go ma³ego s¹siada, do czego wszystkich gor¹-
co zachêcam.

Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady
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Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta
Poznania okreœlaj¹c¹  wysokoœæ
œrodków przyznanych do wydatko-
wania przez Osiedla w 2013 roku,
Rada Osiedla ¯egrze dokona³a po-
dzia³u przydzielonych  œrodków,
przyjmuj¹c nastêpuj¹cy Plan Bu-
d¿etowy na 2013 rok:

Zadania inwestycyjne realizo-
wane samodzielnie przez Osiedle:

Dofinansowanie budowy i zaku-
pu wyposa¿enia placu zabaw na
Osiedlu Or³a Bia³ego w porozumie-
niu ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
Osiedle M³odych – 40 tys. z³.

Dofinansowanie budowy i zaku-
pu wyposa¿enia si³owni na Osiedlu
Or³a Bia³ego w porozumieniu ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Osiedle

INFORMACJE ZARZ¥DU OSIEDLA O ZAPISACH W BUD¯ECIE OSIEDLA NA 2013 ROK
M³odych – 50 tys. z³.

Dofinansowanie budowy i zaku-
pu wyposa¿enia si³owni na Osiedlu
Polan w porozumieniu ze Spó³dziel-
ni¹ Mieszkaniow¹ Osiedle M³odych
– 50 tys. z³.

Sfinansowanie kosztów podnie-
sienia ogrodzenia boiska sportowe-
go na Osiedlu Or³a Bia³ego wybu-
dowanego w 2011 roku w porozu-
mieniu ze Spó³dzielni¹ Mieszka-
niow¹ Osiedle M³odych – 12 tys. z³.

Zadania inwestycyjne ze œrod-
ków Osiedla przekazane do reali-
zacji przez Wydzia³y Urzêdu Mia-
sta Poznania:

Prace remontowe w SP64 –
50,582 tys. z³. przez Wydzia³ Oœwia-
ty UMP

Prace remontowe w SP50 i
Gim.27 – 32,643 tys. z³. przez Wy-
dzia³ Oœwiaty UMP

Prace remontowe w przedszko-
lach nr 20 , 21, 178, 180, 186 –
27,357 tys. z³. przez Wydzia³ Oœwia-
ty UMP

Dofinansowanie budowy barier-
ki z porêczami wzd³u¿ zejœcia dla
pieszych przy bloku 70-77 na Os.
Stare ¯egrze – 5 tys. z³. przez Za-
rz¹d Dróg Miejskich.

Zadania pozosta³e przekazane
do realizacji ze œrodków Osiedla
przez jednostki organizacyjne UMP:

Dofinansowanie wypoczynku
zimowego w placówkach szkolnych
na terenie Osiedla -24,918 tys. z³.-
przez W.O.

Dofinansowanie wypoczynku
letniego dzieci i m³odzie¿y z terenu
Osiedla-30 tys. z³. -przez W.O.

Organizacja imprez i festynów
sportowych dla dzieci, m³odzie¿y i
mieszkañców Osiedla-23 tys. z³. -
przez W.O.

Organizacja imprez i spotkañ
okolicznoœciowych dla dzieci, m³o-
dzie¿y i mieszkañców Osiedla-44
tys. z³. -przez W.O.

Konserwacja zieleni na terenie
Osiedla – 8,793 tys. z³.-przez Za-
rz¹d Zieleni Miejskiej.

Zarz¹d  Osiedla, jako organ od-
powiedzialny za przygotowanie ko-
lejnego Planu Bud¿etowego na
2014 rok, zaprasza wszystkich

mieszkañców Osiedla do zg³asza-
nia swoich uwag i propozycji , które
ich zdaniem powinny zostaæ
uwzglêdnione i objête realizacj¹ w
tym Planie. Bezpoœredni  kontakt e-
mailowy z Rad¹ i Zarz¹dem Osie-
dla mo¿ecie Pañstwo nawi¹zaæ ze
strony internetowej Osiedla ¯egrze
- http://zegrze.poznan.pl

Zachêcam tak¿e wszystkich
mieszkañców Osiedla do zg³asza-
nia wszelkich propozycji, potrzeb i
problemów, których rozwi¹zaniem
Rada i Zarz¹d Osiedla zgodnie z
posiadanymi kompetencjami bêd¹
mog³y siê zaj¹æ.

Wies³aw Krzywiñski
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla

Jakie zmiany planowane s¹ na
Osiedlu ¯egrze? Projekt zak³ada
przeniesienie dwóch przedszkoli z
wynajmowanych do tej pory po-
mieszczeñ i w³¹czenie ich do istnie-
j¹cego ju¿ zespo³u szkó³. Zmiany
dotkn¹ Przedszkola nr 186 (os. Sta-
re ̄ egrze) oraz Przedszkola nr 180
(os. Polan). Obydwa przedszkola
w³¹czone zosta³yby do Zespo³u
Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi
nr 1 na osiedlu Stare ¯egrze.

- To nie s¹ likwidacje - podkre-
œla Dariusz Jaworski, zastêpca pre-
zydenta Poznania. - Chcemy popra-
wiæ warunki dla dzieci i zwiêkszyæ
liczbê miejsc - dodaje. - Wszystkie
dzieci, które rozpoczê³y edukacjê w
danym budynku, skoñcz¹ j¹ w tym
budynku - deklaruje dalej zastêpca
prezydenta, - chyba, ¿e rodzice
wyra¿¹ inn¹ wolê. Planowane zmia-
ny poci¹gn¹ za sob¹ redukcjê eta-
tów administracyjnych, natomiast
nie ulegnie zmniejszeniu liczby eta-

Zmiany w sieci przedszkoli na ¯egrzu
Urz¹d Miasta Poznania kontynuuj¹c reformê w strukturach sieci placówek oœwiatowych przygotowuje kolejn¹ reorganizacjê - tym razem

zwi¹zan¹ z poznañskimi przedszkolami. Miejscy urzêdnicy przedstawili ju¿ swoje propozycjê. Teraz nadszed³ czas na zbieranie opinii zarów-
no mieszkañców, jak i Rad Osiedli.

tów pedagogicznych.
- Proponowane przez nas zmia-

ny pozwalaj¹ na elastyczne wyko-
rzystanie kadry pedagogicznej i go-
spodarowanie miejscami - mówi
Przemys³aw Foligowski, dyrektor
Wydzia³u Oœwiaty. - W efekcie bar-
dziej racjonalnie wykorzystamy
œrodki finansowe - podsumowuje.
Niektóre przedszkola mieszcz¹ siê
nadal w budynkach nie nale¿¹cych
do Miasta. Koszt ich utrzymania jest
wysoki, a mo¿liwoœci inwestowania
w nie swoje lokale ograniczone.

Rada Osiedla ¯egrze oczekuje
na Pañstwa g³osy oraz sugestie w
tej sprawie. Wszelkie uwagi prosi-
my sk³adaæ drog¹ elektroniczn¹
poprzez stronê internetow¹ Rady
Osiedla: http://www.zegrze.po-
znan.pl. Zosta³a ju¿ uruchomiona
specjalna podstrona, na której
znajd¹ Pañstwo wszystkie szczegó-
³y dotycz¹ce sprawy.

£ukasz Kapustka

Pomagamy
ma³emu
mieszkañcowi !


