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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 pierwszy tegoroczny numer naszego biuletynu informacyjnego – G³os ¯egrza.
W numerze mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ miêdzy innymi o uruchomionej niedawno stronie internetowej Osie-
dla, o zakoñczeniu procedury nadania nazwy ulicy Redarowskiej i o ostatniej inwestycji – si³owni na wolnym
powietrzu. Jest nam szczególnie mi³o poinformowaæ Pañstwa, ¿e po kilku miesi¹cach starañ uda³o nam siê,
jako pierwszej radzie osiedla w Poznaniu, skutecznie wykorzystaæ prawo inicjatywy uchwa³odawczej, jak¹
samorz¹dy pomocnicze uzyska³y dziêki reformie autorstwa radnego Mariusza Wiœniewskiego i wprowadziæ
pod obrady Rady Miasta Poznania projekt uchwa³y autorstwa Rady Osiedla ¯egrze o nadaniu nazwy Reda-
rowska ulicy na odcinku od ulicy ¯egrze do ulicy Inflanckiej.

Szymon Ossowski - Przewodnicz¹cy Rady

Dobiegaj¹ koñca ponad pó³roczne sta-
rania Rada Osiedla ¯egrze o nazwanie
ulicy bez nazwy, biegn¹cej od ulicy ̄ egrze
do ulicy Inflanckiej przez œrodek osiedla
Stare ¯egrze, ulic¹ Redarowsk¹. G³oso-
wanie za nazw¹ przewidziano w progra-
mie absolutoryjnej sesji Rady Miasta Po-
znania z 26 czerwca. Warto podkreœliæ, ¿e
nasz¹ propozycjê zaopiniowa³a ju¿ w lu-
tym br. jako „uzasadnion¹ i s³u¿¹c¹ u³a-
twieniu orientacji przestrzennej w tym re-
jonie” Komisja Opiniodawcza ds. Nazew-
nictwa Ulic w Poznaniu.

Przypomnijmy, wybór nazwy Redarow-
ska przez Radê Osiedla ̄ egrze na sesji w
dniu 2 grudnia 2011, zosta³ poprzedzony
konkursem wœród mieszkañców osiedla
oraz konsultacjami z lokalnymi instytucja-
mi i ekspertami z zakresu historii Pozna-
nia i ¯egrza/Rataj.

Koniecznoœæ nadania nazwy ulicy wy-
nika³a z kilku czynników. Po pierwsze, uli-
ca ta by³a czêsto b³êdnie i potocznie nazy-
wana Go³ê¿yck¹. Po drugie, brak nazwy
utrudnia³ przejazd przez osiedle. Po trze-
cie, wprowadza³ niepotrzebne zamiesza-
nie wœród kierowców i utrudnia³ lokaliza-
cjê obiektów znajduj¹cych siê w s¹siedz-
twie tej ulicy.

Nazwa Redarowska pochodzi od plemie-
nia Redarowie, istnia³a ju¿ wczeœniej na
¯egrzu przed powstaniem osiedli, a nazwa
nawi¹zuje do innych istniej¹cych na tym te-
renie (np. ul. Rzeczañska, Bobrzañska, Œlê-
¿añska, Pyrzyczañska, Morzyczañska). Po-
nadto na tym obszarze ju¿ kilkakrotnie prze-
noszono nazwy na inne ulice,
znajduj¹ce siê w pobli¿u (gdy
likwidowano niegdysiejsze
szlaki - np. w nowym miejscu
znajduj¹ siê ul. Pyrzyczañska
i Bobrzañska). Poprzednia uli-
ca Redarowska mia³a w przy-
bli¿eniu podobny przebieg jak
odcinek bez nazwy.

Dr Marek Rezler – spe-
cjalista z zakresu historii Po-
znania - odnosz¹c siê do
propozycji napisa³, ¿e „spo-

Ulica Redarowska na finiszu !
œród kilkunastu propozycji zg³oszonych
poczt¹ elektroniczn¹ do Rady Osiedla
¯egrze, najbardziej przekonuje mnie nazwa
ul. Redarowska. Uzasadnienie jest rzeczo-
we i bardzo logiczne. W miastach bowiem
najczêœciej grupuje siê nazwy ulic tema-
tycznie, co z jednej strony s³u¿y pamiêt-
nieniu okreœlonych osób, instytucji czy te-
matyki, a z drugiej u³atwia orientacjê w to-
pografii miasta osobom niezorientowanym.
Jest to zreszt¹ praktyka siêgaj¹ca jeszcze
œredniowiecza. Ponadto nazwa ta istnia³a
ju¿ na planie miasta i w grê wchodzi³oby
tylko jej przywrócenie, choæ w nieco innym
miejscu. Nie jest kontrowersyjna, nie bu-
dzi niczyich zastrze¿eñ, by³aby form¹ upo-
rz¹dkowania nazewnictwa ulic. By³oby to
rozwi¹zanie ze wszech miar logiczne”.

Miejmy nadziejê, ¿e po wakacjach, gdy
wszyscy wróc¹ z urlopów, chc¹c przeje-
chaæ przez osiedle Stare ̄ egrze, zobacz¹
tablice z nazw¹ – Radarowska, a nawiga-
cje równie szybko wprowadz¹ j¹ do swo-
ich pamiêci. My jako Rada Osiedla ̄ egrze
cieszymy siê, ¿e po pierwsze – uda³o nam
siê wybraæ ma³o kontrowersyjn¹, a zara-
zem dobrze uzasadnion¹ nazwê, a po dru-
gie, ¿e  jako pierwsza rada osiedla w Po-
znaniu, skutecznie wykorzystaliœmy prawo
inicjatywy uchwa³odawczej, co by³o takim
samym testem dla nas jak dla miejskich
urzêdników. Najwa¿niejsze jednak, ¿e
mamy happy end.

Szymon  Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady

¯ród³o: http://www.poznan.planmiasta.info/

W czerwcu uruchomiona zosta³a stro-
na internetowa Osiedla ¯egrze, admini-
strowana przez radê. Prace nad jej kon-
cepcj¹ trwa³y od pocz¹tku roku i zakoñ-
czy³y siê sukcesem – uruchomieniem od
podstaw strony www.zegrze.poznan.pl, na
której mo¿na znaleŸæ informacje o radzie
osiedla (sk³ad i funkcje poszczególnych
osób), o zadaniach i kompetencjach osie-
dla oraz najwa¿niejsze dokumenty zwi¹-
zane z jego funkcjonowaniem, o aktual-
nych dzia³aniach rady, pobraæ w wersji pdf
„G³os ̄ egrza” oraz uzyskaæ inne informa-
cje dotycz¹ce osiedla. Strona powsta³a
jednak równie¿ po to, ¿eby staæ siê g³ów-
nym kana³em komunikacji pomiêdzy
mieszkañcami osiedla, a cz³onkami rady.
Od 3-4 lat na comiesiêczne dy¿ury cz³on-
ków rady osiedla nikt nie przychodzi³, w
efekcie ju¿ w zesz³ym roku zosta³y one
zawieszone. Uruchomiliœmy wówczas
adres mailowy radazegrze@gmail.com, o
którym pisaliœmy w poprzednich wyda-

Ruszy³a strona internetowa
Rady Osiedla ¯egrze

www.zegrze.poznan.pl

niach „G³osu ¯egrza”. Mimo tego skrzyn-
ka pozostawa³a jednak niemal pusta (nie
licz¹c 2-3 nades³anych pytañ oraz spa-
mu). Teraz mamy nadziejê, ¿e dziêki za-
k³adce „kontakt z rad¹” i umieszczonej w
niej aplikacji umo¿liwiaj¹cej wys³anie ze
strony osiedla wiadomoœci, kontakt ten
bêdzie czêstszy. Zachêcamy do regular-
nego odwiedzania naszej strony oraz
przesy³ania nam uwag, komentarzy, wnio-
sków. Ka¿dy z ich zostanie omówiony
podczas najbli¿szej sesji rady. Pomimo
tego udogodnienia, nie zrezygnowaliœmy
ca³kowicie z dy¿urów, aczkolwiek zmieni-
liœmy ich formê. Od teraz dy¿ury bêd¹ siê
odbywa³y pó³ godziny przed ka¿d¹ sesj¹
rady osiedla (sesja odbywa siê œrednio co
2-3 miesi¹ce), a informacje o terminie
najbli¿szej sesji bêd¹ siê pojawiaæ z ty-
godniowym wyprzedzeniem na stornie
osiedla.

Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady
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Po reorganizacji samorz¹dów pomocniczych, zgodnie z nowymi zasadami przy-
dzia³u œrodków do wydatkowania przez Osiedla, Osiedle ̄ egrze dokona³o podzia³u przy-
znanych przez Urz¹d Miasta Poznania œrodków, przyjmuj¹c nastêpuj¹cy Plan Bud¿eto-
wy na 2012 rok:

Zadania realizowane samodzielnie przez Osiedle:
Dofinansowanie zakupu wyposa¿enia placów zabaw i zakup elementów si³owni na

Osiedlu Stare ¯egrze i Polan oraz budowy ogrodzeñ 3 placów zabaw na Osiedlu Or³a
Bia³ego - w porozumieniu ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Osiedle M³odych. Kwota dofi-
nansowania - 60 000,- z³.

Zadania przekazane do realizacji ze œrodków Osiedla jednostkom UMP:
Dofinansowanie wypoczynku zimowego w placówkach szkolnych na terenie Osiedla -
27 000,- z³.
Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y z terenu Osiedla - 28 000,- z³.
Organizacja imprez i festynów sportowych dla mieszkañców Osiedla - 23 000,- z³.
Organizacja imprez i spotkañ okolicznoœciowych dla mieszkañców Osiedla - 26 000,- z³.
Organizacja opraw  artystycznych w formie wystêpów zespo³ów i chórów -18 000,- z³.
Dofinansowanie zakupu komputera dla Komisariatu Policji Nowe Miasto - 2 500,- z³.
Dofinansowanie zakupu skutera patrolowego dla Oddzia³u Stra¿y Miejskiej Nowe Mia-
sto - 7 200,- z³.

Informacje Zarz¹du Osiedla o zapisach i realizacji
bud¿etu Osiedla w 2012 roku

Dofinansowanie zakupu komputerów do pracowni komputerowej w SP64 - 8 000,- z³.
Dofinansowanie remontów sal uczniowskich, biblioteki, auli szkolnej i sali gimnastycz-
nej w Sp64 - 58 000,- z³.
Dofinansowanie remontów i modernizacji sal uczniowskich i auli szkolnej w SP50-65 000,- z³.
Dofinansowanie remontów oraz modernizacja wyposa¿enia we wszystkich placówkach
przedszkoli osiedlowych - 49 000,- z³.
Czêœæ z w/w zadañ zosta³a ju¿ zrealizowana, natomiast czêœæ obejmuj¹ca prace

inwestycyjne i remontowe, bêdzie realizowana w placówkach oœwiatowych w okresie
ferii letnich.

Zarz¹d  Osiedla, jako organ odpowiedzialny za przygotowanie kolejnego Planu Bu-
d¿etowego na 2013 rok, zaprasza wszystkich mieszkañców Osiedla do zg³aszania swoich
uwag i propozycji , które ich zdaniem powinny zostaæ uwzglêdnione i objête realizacj¹ w
tym Planie. Bezpoœredni  kontakt e-mailowy z Rad¹ i Zarz¹dem Osiedla mo¿ecie Pañ-
stwo nawi¹zaæ ze strony internetowej Osiedla ¯egrze – www.zegrze.poznan.pl

Zachêcam tak¿e wszystkich mieszkañców Osiedla do zg³aszania wszelkich propo-
zycji, potrzeb i problemów, których rozwi¹zaniem Rada i Zarz¹d Osiedla bêd¹ mog³y, i
powinny siê zaj¹æ.

Wies³aw Krzywiñski-Przewodnicz¹cy Zarz¹du

To kolejna wspólna inwestycja samo-
rz¹dowej Rady Osiedla ̄ egrze i spó³dziel-
czej Rady i Kierownika Osiedla Stare
¯egrze i Polan. Rada Osiedla ̄ egrze dofi-
nansowa³a budowê si³owni w kwocie 46.
000,00 PLN. Pozosta³¹ czêœæ kosztów w
kwocie 59. 940,00 PLN pokry³a Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa „Osiedle M³odych”. Ca-
³oœæ wybudowania obiektu rekreacyjno-
sportowego wynios³a wiêc 105.940,00
PLN.

Si³owniê wykona³a firma BDM Poznañ
Sp. z o.o. Jakoœæ, tak¿e stylistykê oraz
estetykê obiektu mo¿na oceniæ bardzo do-
brze, o czym œwiadczy przede wszystkim
zainteresowanie si³owni¹ ze strony miesz-
kañców. Je¿eli tylko nie pada, od œwitu do
nocy æwicz¹ na niej mieszkañcy w ka¿dym
praktycznie wieku. Wszystkie szczegó³y
zosta³y dobrze dopracowane. Elementy
si³owni posiadaj¹ 5 letnia gwarancjê, s¹
wykonane z wysokojakoœciowych materia-
³ów posiadaj¹cych aprobaty techniczne
oraz atesty zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami Prawa Budowlanego i Unii Eu-
ropejskiej, s¹ bezpieczne i przeznaczone
do wieloletniego u¿ytku. Realizacja robót

Si³ownia na wolnym powietrzu

przebiega³a bardzo sprawnie i szybko. Po-
lega³y one na rêcznym odspojeniu gruntu
rodzimego (czarnej ziemi), wykorytowaniu
placu na g³êbokoœæ 30 cm i wymiarach 10,0
m x 15,0 m x 0,15 m, wywozie ziemi i jej
utylizacji, wykonaniu podsypki piaskowej
o gruboœci 15 cm, wykonaniu podbudowy
z betonu na podsypce piaskowej pod maty
gumowe,  po³o¿eniu nawierzchni gumowej
o gr. 3,5 cm, wykonaniu ogrodzenia o wy-
sokoœci 1,0 m z przêse³ drucianych oraz
monta¿u furtki o szerokoœci 1,0 m oraz
dostawie i monta¿u urz¹dzeñ – zestawów
sprawnoœciowo-sportowych, wœród których
zamontowane zosta³y: wyciskanie siedz¹-
ce, prasa no¿na, orbitek wolnostoj¹cy, twi-
ster wahad³o, biegacz wolnostoj¹cy, wio-
œlarz, wyci¹g górny.

Kolejny raz wspó³praca miêdzy Spó³-
dzielni¹ Mieszkaniow¹ „Osiedle M³odych”
w Poznaniu, a Rad¹ Osiedla ¯egrze, Jed-
nostk¹ Pomocnicz¹ Rady Miasta Pozna-
nia przynios³a wiele korzyœci i efektów dla
naszych mieszkañców. Wybudowanie si-
³owni na wolnym powietrzu zmotywowa³o
wiele osób do zdrowego ruchu, który jest
niezbêdny dla dba³oœci o dobr¹ kondycjê .

Co dzieñ mo¿na zaobserwowaæ du¿¹ ro-
tacjê ludzi na obiekcie, co jest potwierdze-
niem zainteresowania ze strony mieszkañ-
ców. Miejsce to sta³o siê nowym punktem
integracji spo³ecznej, gdzie przy okazji
zdrowego ruchu, mo¿na porozmawiaæ i
poznaæ s¹siadów.

Szczególnie teraz w okresie letnim, jak
równie¿ i póŸniej, starajmy siê wykorzystaæ

Na os. Stare ¯egrze, przy budynku nr 176-179, zosta³a wybudowana na wolnym powietrzu nowoczesna si³ownia. Pomys³odawc¹ si³owni by³
Zastêpca Kierownika Osiedla Stare ̄ egrze i Polan Leszek Witkowski wraz ze spó³dzielcz¹ Radê Osiedla Stare ̄ egrze i Polan, którzy przekonali
Radê Osiedla ¯egrze do zmiany pierwotnych planów zwi¹zanych z budow¹ placu zabaw, w³aœnie  na rzecz pierwszej na tym terenie nowocze-
snej si³owni.

w pe³ni mo¿liwoœci jakie daje ten nowocze-
sny obiekt rekreacyjno - sportowy. A od
naszych Radnych i Spó³dzielni oczekuje-
my kolejnych takich udanych inwestycji. A
je¿eli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
w przysz³ym roku na terenie osiedla ̄ egrze
powstanie przynajmniej jeszcze jedna taka
si³ownia, a mo¿e nawet dwie? Zobaczymy.

Tekst IK, Fot. SZO
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Kolejna edycja konkursu
„Zielony Poznañ”

Konkurs "Zielony Poznañ" jest inicja-
tyw¹ wspieraj¹c¹ rozwój zieleni w mieœcie
oraz kszta³tuj¹c¹ pozytywne postawy ludzi
w stosunku do œrodowiska. Od 1994 roku
cieszy siê  coraz wiêkszym powodzeniem.
Obejmuje nie tylko ogrody przydomowe,
ale tak¿e balkony, skwery, zieleñce oraz
ogródki dzia³kowe. Ka¿da osoba posiada-
j¹ca w swoim pobli¿u choæ skrawek ziele-
ni mo¿e siê zg³osiæ i liczyæ na ciekawe na-
grody. Spoœród uczestników wybierane s¹
w czasie etapu osiedlowego najatrakcyj-

niejsze obiekty, które nastêpnie prze-
chodz¹ do etapu miejskiego i walcz¹ o
bardzo cenne nagrody.

Na terenie Osiedla ¯egrze co roku
przyjmowane s¹ zg³oszenia do konkursu.
Teren ten jest bardzo zró¿nicowany, dlate-
go te¿ zg³aszane s¹ zarówno ogrody przy-
domowe i balkony, ale tak¿e skwery i tere-
ny przy szko³ach oraz przedszkolach. Na
pocz¹tku lipca odbywaj¹ siê wizytacje oce-
niaj¹ce kandyduj¹cych o miano "najpiêk-

Tereny zieleni odgrywaj¹ znacz¹ca rolê w kszta³towaniu krajobrazu miejskiego. S¹ ochron¹ przed py³ami oraz zanieczyszcze-
niami, a tak¿e tworz¹ barierê izoluj¹c¹ od ha³asu. Dziêki wydzielanym przez roœliny substancjom jakoœæ powietrza poprawia siê i
stwarza dogodne warunki do wypoczynku. Zielone tereny pe³ni¹ tak¿e funkcjê estetyczn¹ – maskuj¹ ma³o atrakcyjne elementy
krajobrazu, natomiast podkreœlaj¹ korzystne za³o¿enia. S¹  równie¿ piêknym elementem dekoracyjnym praktycznie niezbêdnym w
ka¿dym miejscu na terenie miasta.

niejszego" obiektów. Dokonuj¹c ich oceny
komisja, sk³adaj¹ca siê z cz³onków Rady
Osiedla, bierze pod uwagê zarówno wra-
¿enie ogólne, jak i dobór gatunków oraz
uk³ad kompozycyjny. Obiekty powinny byæ
zadbane oraz regularnie pielêgnowane, a
tak¿e powinny wyró¿niaæ siê na tle archi-
tektury. Wa¿ne jest tak¿e, by kompozycja
by³a  harmonijna i tworzy³a spójn¹ ca³oœæ.

Maria Chomicz
zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du •ród³o: http://epoznan.pl/news-news-33189

O godzinie 15.00 prezydent spotka³
siê z cz³onkami Rady Osiedla Chartowo
i Rady Osiedla ¯egrze. Radni osiedlowi
opowiadali o swoich problemach prosz¹c
m. in. o zwracanie wiêkszej uwagi na pro-
jekty miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, zw³aszcza w kwe-
stii zabudowy, której sprzeciwiaj¹ siê
mieszkañcy. Pytano równie¿ o ewentu-
alne ciêcia w bud¿etach rad osiedli.
Mieszkañców Chartowa i ¯egrza intere-
sowa³y równie¿ tematy komunikacyjne,
zw³aszcza w aspekcie oddania do u¿yt-
ku trasy tramwajowej na Franowo. Oka-
za³o siê, ¿e obawiaj¹ siê te¿ o przysz³oœæ
wiaduktu na trasie katowickiej i tego, co
mo¿e wynikn¹æ z jego zamkniêcia. Zwra-

Spotkanie prezydenta
z Rad¹ Osiedla ¯egrze !
W dniu 11 maja w Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa odby³o siê spotkanie

prezydenta Ryszarda Grobelnego z mieszkañcami dwóch nowomiejskich osiedli - Char-
towa i ̄ egrza oraz z cz³onkami rad wspomnianych osiedli. By³o to kolejne z tzw. „dziel-
nicowych” spotkañ prezydenta.

cano uwagê, ¿e specyfik¹ takich osiedli
jak Chartowo czy ¯egrze jest œcis³a
wspó³praca ze Spó³dzielni¹ Mieszka-
niow¹ „Osiedle M³odych” w Poznaniu.
Radni osiedlowi podkreœlali jednak, ¿e
nie mo¿na wszystkiego pozostawiaæ
spó³dzielni. Te osiedla to te¿ fragment
Poznania i st¹d oczekiwania na inwesty-
cje miejskie takie jak basen, hala sporto-
wa czy krêgielnia. Prezydent podkreœla³,
¿e nie wszystkie dzia³ania le¿¹ w kom-
petencji Miasta, wiele postulatów nie da
siê zrealizowaæ ze wzglêdu na koszty, ale
obieca³ przyjrzeæ siê tematom porusza-
nym na spotkaniu i zastanowiæ siê nad
mo¿liwoœciami ich realizacji.

SZO

Po nag³ym zatrzymaniu kr¹¿enia oraz niedotlenieniu dosz³o u Ziemka do
zaników kory mózgowej oraz co gorsze uszkodzenia centralnego uk³adu ner-
wowego, zaka¿enie wirusem cytomegalii 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. Rodzice
robi¹ wszystko, ale potrzeby s¹ ogromne. Wszystkich, którzy chc¹ pomóc i
w³¹czyæ siê w akcjê zapraszamy na stronê internetow¹ www.ziomek-pozio-
mek.com.pl. Jestem pewien, ¿e warto siê zaanga¿owaæ w pomoc dla naszego
ma³ego s¹siada, do czego wszystkich gor¹co zachêcam.

Szymon Ossowski - Przewodnicz¹cy Rady

Pomagamy ma³emu mieszkañcowi
osiedla ¯egrze!
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G ³ o s  ¯ e g r z a

Zgodnie z przyjêtym Planem Bud¿eto-
wym Osiedla ̄ egrze na 2012 rok, Wydzia³
Oœwiaty Urzêdu Miasta Poznania przeka-
za³ na konto S.P. nr 64 kwotê 28 748,- z³. z
przeznaczeniem na sfinansowanie w okre-
sie wakacji letnich akcji lato, dla dzieci i
m³odzie¿y z terenu Osiedla ¯EGRZE.

Dyrekcja S.P. nr 64, przy wspó³pracy z
Zarz¹dem Osiedla ¯EGRZE, w trakcie re-
alizacji powierzonego zadania, zrealizuje
miêdzy innymi nastêpuj¹ce formy  wypo-
czynku, edukacji i rekreacji:

1. Wspólnie z Osiedlowym Domem Kul-
tury „Polan Sto” umo¿liwione bêdzie 60
dzieciom nieodp³atne uczestnictwo w 9 piê-
ciodniowych turnusach pó³kolonijnych, w
programie których bêd¹ miêdzy innymi ta-

kie atrakcyjne zajêcia, jak wycieczki auto-
karowe po Wielkopolsce, wyjazdy na p³y-
walnie, zawody krêglarskie i turnieje spor-
towe, gry i zabawy, konkursy, wyjœcia do
kina. Z uwagi na ograniczon¹ iloœæ miejsc,
przy udziale Parafialnych Oddzia³ów Cari-
tas z parafii na Os. Or³a Bia³ego i na Sta-
rym ¯egrzu, do udzia³u w tej formie wypo-
czynku wytypowano dzieci z rodzin najbar-
dziej potrzebuj¹cych pomocy i wsparcia.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie
ca³oœci zadania ze œrodków Osiedla to
8000,- z³.

2. Wspólnie z Proboszczem parafii pw.
Œw. Mateusza na os. Or³a Bia³ego – ks.

Wypoczynek, sport i rekreacja na Osiedlu
¯egrze w 2012 r. – plany i realizacje

Szanowni mieszkañcy Osiedla ¯egrze, drodzy Rodzice dzieci szkolnych.
Kanonikiem Piotrem Byda³kiem, zorgani-
zowane bêdzie 8 wakacyjnych Wtorków z
Bogiem, w ramach których pod opiek¹ pe-
dagogów z S.P. nr 64, dzieci  bêd¹ mog³y
obejrzeæ wakacyjne premiery filmowe w
Kinepolis. Szacuje siê, ¿e podobnie jak w
latach poprzednich, w tej formie wypoczyn-
ku weŸmie udzia³  ponad 360 dzieci. Zapi-
sy na bezp³atne wyjœcia do kina odbywaæ
siê bêd¹ w ka¿d¹ niedzielê lipca i sierpnia
(z wyj¹tkiem 12 sierpnia) w zakrystii - po
mszach œwiêtych. Iloœæ miejsc ograniczo-
na do 45 dzieci na jedno wyjœcie.

3. Równie¿ w parafii pw. Œw. Mateusza
na os. Or³a Bia³ego w dniu 22 wrzeœnia,
pod has³em „Biegiem chwalmy Pana” zo-
stanie zorganizowany po raz kolejny festyn

biegowy dla mieszkañców Osiedla. Biegi
Mateuszowe organizowane s¹ od lat z oka-
zji dnia œw. Mateusza-Patrona Parafii i od-
pustu, przypadaj¹cego w dniu 21 wrzeœnia.

Fundatorami nagród dla zwyciêzców w
poszczególnych konkurencjach oraz na-
grody g³ównej-roweru turystycznego bêd¹
jak co roku Samorz¹d Pomocniczy i Izba
Celna w Poznaniu. Og³oszenia o mo¿liwo-
œci zapisów wywieszone bêd¹ na tablicach
przed koœcio³em.

Do zadañ z zakresu wypoczynku i re-
kreacji dzieci i m³odzie¿y zrealizowanych
ju¿ w tym roku ze œrodków przekazanych
przez R.O. ¯egrze nale¿y zaliczyæ organi-

zacjê akcji zima 2012, na któr¹      wydano
9 000,- z³. W czasie ferii zimowych zapew-
niono ponad 130 dzieciom uczestnictwo w
3 turnusach pó³kolonijnych, w programie
których by³y miêdzy innymi takie atrakcyj-
ne zajêcia, jak  wyjazdy na p³ywalnie, do
Palmiarni, na  krêgielniê, gry i zabawy spor-
towe, konkursy, wyjœcia do kina. Zajêcia te
organizowane s¹ przez Samorz¹d oraz
Szko³ê Podstawow¹ nr 64 od wielu lat, a
zainteresowanie nimi jest wci¹¿  du¿e ze
wzglêdu na ich atrakcyjnoœæ.

Podsumowuj¹c organizacjê tegorocz-
nej akcji zima, w imieniu rodziców i opie-
kunów wszystkich dzieci bior¹cych udzia³
w tej formie wypoczynku, sk³adam serdecz-
ne podziêkowania Radzie i Zarz¹dowi
Osiedla ̄ EGRZE za przekazane œrodki fi-
nansowe, dziêki którym dzieci mog³y w
bezpieczny sposób korzystaæ z wielu atrak-
cji, a rodzice nie musieli martwiæ siê o to,
jak zaplanowaæ ferie dzieciom.

Dla mieszkañców Osiedla Or³a Bia³e-
go zorganizowano w dniu 1 maja tradycyj-
ny festyn majowy. Festyn odby³ siê na po-
lanie w Puszczy Zielonka, gdzie po polo-
wej Mszy Œw. o godz.12.00, rozpoczê³y siê
rozgrywki w konkurencjach przeci¹gania
liny, rzutów pyr¹, rzutów pi³k¹ lekarsk¹, bie-
gi w workach i wiele innych. W konkuren-
cjach uczestniczy³o ponad 80 zawodników,
nagrodzonych na zakoñczenie upominka-
mi i nagrodami.

Poza tym, wspólnie z Proboszczem
parafii pw. Najœwiêtszej Bogarodzicy Ma-
ryi na os. St. ¯egrze – ks. Dziekanem dr
Henrykiem Szymczakiem , zorganizowa-
no dla dzieci i m³odzie¿y z okazji Dnia
Dziecka festyn sportowy z rozgrywkami w
pi³ce no¿nej, tenisie sto³owym, badminto-
nie, oraz konkursy darta, zoœki i rzutów
beretem. W festynie uczestniczy³o ok. 130
dzieci, które w wiêkszoœci przyby³y z ro-
dzicami. Wszyscy uczestnicz¹cy w roz-
grywkach  otrzymali upominki i nagrody .

Podsumowuj¹c zorganizowane do tej
pory zadania i za³o¿one plany, w imieniu
rodziców i opiekunów wszystkich dzieci
bior¹cych udzia³ w tej formie wypoczynku,
sk³adam serdeczne podziêkowania Radzie
i Zarz¹dowi Osiedla ¯EGRZE za przeka-
zane œrodki finansowe, dziêki którym na
twarzach dzieci pojawia siê radoœæ i

uœmiech - jako dowód wdziêcznoœci za
umo¿liwienie im udzia³u w bêd¹cej dla
wiêkszoœci z nich,  jedynej dostêpnej for-
mie wakacyjnej rozrywki.

Równoczeœnie, maj¹c z tego miejsca
mo¿liwoœæ dotarcia z informacj¹ do wszyst-
kich niemal¿e mieszkañców Osiedla
¯EGRZE , a w tym tak¿e do wiêkszoœci
rodziców dzieci ucz¹cych siê w S.P. nr 64
pragnê podkreœliæ, ¿e Rada i Zarz¹d Osie-
dla ¯EGRZE  nigdy nie pozostawa³y obo-
jêtne na wszelkiego rodzaju potrzeby finan-
sowe szko³y.

Dziêki wykazywanemu zrozumieniu
potrzeb naszej placówki oœwiatowej i otrzy-
mywanym œrodkom finansowym, S.P. nr 64
w bie¿¹cym roku zakupiono sprzêt i uru-
chomiono zmodernizowan¹ pracowniê
komputerow¹.

Zbli¿a siê nowy rok szkolny 2012/2013,
a wraz z nim do naszej szko³y zawita oko-
³o 100 dzieci do oddzia³ów przedszkolnych.
Chc¹c nale¿ycie siê przygotowaæ na ich
przyjêcie planujemy przeprowadzenie re-
montu sal oraz toalet. Koszty s¹ ogromne,
lecz jesteœmy w stanie je ponieœæ dziêki
œrodkom finansowym uzyskanym od orga-
nu prowadz¹cego-Wydzia³u Oœwiaty UMP,
a tak¿e dziêki bardzo znacznemu wspar-
ciu Samorz¹du Pomocniczego Miasta Po-
znania - Osiedla ¯egrze.  Pomoc ta objê³a
równie¿ dokoñczenie remontu biblioteki
szkolnej. Zaplanowano tak¿e remont par-
kietu w auli szkolnej i pokoju nauczyciel-
skim.

Sk³adam t¹ drog¹ wyrazy podziêkowa-
nia wszystkim Radnym z Osiedla ̄ EGRZE,
którzy rozumiej¹c potrzeby szko³y pomo-
gli w zrealizowaniu potrzeb s³u¿¹cych pod-
niesieniu poziomu nauczania i stworzeniu
dzieciom w³aœciwych warunków wychowa-
nia i nauczania. Szczególne podziêkowa-
nia za pomoc w pozyskiwaniu œrodków fi-
nansowych z kasy miejskiej sk³adam by³e-
mu Radnemu Osiedla, obecnie Radnemu
Miasta Poznania-Panu Mariuszowi Wi-
œniewskiemu, Panu Szymonowi Ossow-
skiemu – Przewodnicz¹cemu Rady Osie-
dla ¯EGRZE i Panu Wies³awowi Krzywiñ-
skiemu – Przewodnicz¹cemu Zarz¹du
Osiedla ¯EGRZE.

Romualda Niemczal
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 64


