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Mocno, ekonomicznie,
ekologicznie

Nie trzeba mieæ bardzo dobrej pamiêci, by nie zapomnieæ ochów i achów wypowiedzianych przed dziesi¹tki tysiêcy zwiedzaj¹cych tegoroczne Poznañ Motor Show w stoisku marki Kia. Powodem owych ochów by³a prapremiera Kia Pro Cee’d GT, a PMS odby³y siê –
przypomnijmy - w dniach 4 – 7 kwietnia 2013, czyli niemal dok³adnie 2 miesi¹ce temu. Wielu
z goœci tej imprezy pyta³o wówczas o cenê tego szybkiego cudeñka. Obs³uga stoiska –
zgodnie z prawd¹ zreszt¹ – mówi³a o przypuszczeniach, bo oficjalnie nikt jeszcze ceny na
rynku polskim ni¿ zna³. Mówi³o siê o pu³apie oko³o 80-tysiêcy z³otych i okaza³y siê owe
przypuszczenia zgodne z prawd¹. Kilka dni temu oficjalnie bowiem og³oszono, ¿e Kia Pro
Cee’d GT bêdzie kosztowa³a w Polsce co najmniej 86 990 z³otych.
Du¿o to, czy niekoniecznie ? By odpowiedzieæ sobie na to pytanie trzeba poznaæ trochê szczegó³ów tej nowoœci . Pod mask¹ tego
niedu¿ego przecie¿ samochodu znajduje siê
silnik 1,6 o mocy… 204 KM. Co to oznacza ?
Ano na przyk³ad prêdkoœæ maksymaln¹ 220
km/h oraz 285 Nm maksymalnego momentu
obrotowego przekazywanego na ko³a przedniej osi za pomoc¹ 6-biegowej manualnej
skrzyni biegów. By taka prêdkoœæ nie by³a
wyzwaniem ponad si³y i umiejêtnoœci rozs¹dnego kierowcy, in¿ynierowie koreañskiej marki
zadbali o specjalne zawieszenie, a w kabinie
standardem s¹ fotele firmy Recaro. Komu
mo¿e zepsuæ humor ta nowa propozycja
marki Kia ? Najprawdopodobniej Golfowi GTI
oraz Fordowi Focusowi ST. Czy i jakie s¹ plany budowy wizerunku w oparciu na przyk³ad
o wyœcigi czy rajdy – tego marka Kia na razie
nie ujawni³a. Mocny start ju¿ nast¹pi³ i teraz
wszystko w rekach i g³owach szefostwa Kia
Motors Polska oraz dealerów tej marki.
Nie wierzê w przypadek, chocia¿ tym razem chyba tak naprawdê by³o. Otó¿ w przeci¹gu dwóch dni natrafi³em na dwie bardzo
istotne – przynajmniej dla mnie – informacje
dotycz¹ce samochodów przysz³oœci, a mianowicie z napêdem elektrycznym. Pierwsza
- to wiadomoœæ o wejœciu do sprzeda¿y na
polskim rynku elektrycznego autka produkcji
koncernu Renault o nazwie Twizy. Jest to
pojazd 2-miejscowy z silnikiem o mocy 17
Km, którego cena rozpoczyna siê od 33 900
z³otych. Dodatkowym obowi¹zkowym kosztem bêdzie wynajem akumulatora za minimum 249 z³otych miesiêcznie. Zasiêg na jednym ³adowaniu trwaj¹cym 3,5 godziny wynosi od 55 do 100 km , w zale¿noœci od warunków atmosferycznych oraz liczby startów i
hamowañ. Jak s¹dzê jednak na dojazdy z i

do pracy powinno wiêkszoœci z nas wystarczyæ. Czy cena bêdzie magnesem, czy nie ?
Szanse dystrybucji upatrywa³bym w mo¿liwoœci wynajmu, bowiem liczê siê z tym, i¿ kilka miesiêcy zimowych Twizy jednak spêdzi
w gara¿u, a nie na polskich drogach. Faktem
jest jednak, ¿e to kolejny po modelu 4E Romet-u relatywnie tani elektryczny samochód
oferowany na naszym rynku. Bêdê mocno
trzyma³ kciuki za powodzenie tych nowoœci i
namawiam do bardzo bliskiego przyjrzenia siê
tym modelom.
Nieco z innego bieguna, ale tak¿e ekologicznego, pochodzi wiadomoœæ o nowym
rekordzie szybkoœci w kategorii samochodów
elektrycznych ustanowionym na niemieckim
Nurburgringu uwa¿anym za najtrudniejszy tor
wyœcigowy na œwiecie. Rekord ten nale¿y teraz do Mercedesa SLS Electric Drive, który
odcinek 20,8 km pokona³ w czasie 7:56.234
minuty. Tym samym pobity zosta³ o 13 sekund
poprzedni rekord nale¿¹cy do Audi R8 e-tron.
Dla porównania seryjny SLS z benzynow¹
jednostk¹ V8 o mocy 571 KM ten sam dystans na tym samym torze pokona³ o 16,234
sekundy szybciej. Du¿o ? Dla mnie nie tak
wiele. A œrodowisko ? No w³aœnie, to jest kwestia numer 1.

œników comiesiêcznych spotkañ w ramach
cyklu „Biegaj z Chevrolet Szpot” nie ma przeszkód nie do pokonania. Mimo tylu przeciwnoœci aury na starcie 61. biegu z tego cyklu
pojawi³o a¿ 270 osób. Oznacza to, ¿e tylko
30 zabrak³o by pokonaæ kolejn¹ barierê
21 000 zarejestrowanych od pocz¹tku przez
Biuro uczestników biegów.

Bêdzie to odpowiednio 150, 100 i 50 punktów, które przyznamy po wrzeœniowym biegu. Zasada jest prosta – proporcje liczby
uczniów do iloœci zdobytych punktów w Rankingu. Tradycyjnie trzy najlepsze w Rankingu
szko³y otrzymaj¹ w listopadzie czeki na zakup sprzêtu sportowego o ³¹cznej wartoœci
6 000 z³otych.

Organizatorzy – firma Szpot wraz z partnerami tegorocznej edycji, a s¹ nimi Mobil,
PZU S.A. , Nautilus Training Center zadbali
o niemal 30 nagród, a g³ówn¹, któr¹ jest tradycyjnie ufundowany
przez firmê Szpot samochód marki Chevrolet
Aveo na weekend otrzyma³a pani Katarzyna
¯urawlew z Lubonia.
Gratulujemy . Natomiast
kilkadziesi¹t osób, które
okaza³y pi¹ty stempel w
Paszporcie biegacza
otrzyma³o pami¹tkowe
koszulki z logo biegu oraz
logotypami partnerów
W tegorocznym Rankingu szkó³ jest ju¿ ponad 40 placówek, a na
prowadzeniu znajduje siê
ubieg³oroczny zwyciêzca
– ratajski Zespó³ Szkó³
Salezjañskich, a na pozycji wicelidera tak¿e ratajskie Gimnazjum nr 24 w
Poznaniu. Brawo !!! Przypominamy o nowoœci w
tegorocznym Regulaminie, a mianowicie o doElektryczny Romet 4E wkrótce ma sie pojawiæ we wzorcowym salonie marki Romet w Swarzêdzu przy
datkowych punktach dla
ulicy Wrzesiñskiej 174
najmniej licznych szkó³.

Kolejny, 62. ju¿ bieg z cyklu Biegaj Chevrolet Szpot odbêdzie siê w sobotê, 29 czerwca 2013 roku. Biuro, które zaprasza od godziny 10-tej, bêdzie siê znajdowa³o przy Amfiteatrze, a o godzinie 11-tej nast¹pi start.
Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 696 429 859 lub pisz¹c na adres m.wajer@szpot.pl ( maw )

x

x

x

Najbardziej ekologiczne i zdrowe jest jednak aktywne przebywanie na œwie¿ym powietrzu. To nic, ¿e ca³¹ noc z 24 na 25 maja 2013
roku pada³o. To nic, ¿e ranek by³ tak¿e deszczowy. To nic, ¿e prognozy meteo na ca³y
dzieñ nie zapowiada³y zmiany na lepsze. To
nic, ¿e temperatura powietrza nie przekracza³a 10 stopni Celsjusza. Dla mi³oœników
biegania jak siê okazuje, a szczególnie mi³o-

Klasyfikacja czo³ówki VII edycji Rankingu szkó³ po pi¹tym biegu
1. Zespó³ Szkó³ Salezjañskich
383 pkt
2. Gimnazjum nr 24 w Poznaniu
271 pkt
3. Szko³a Podstawowa nr 4 w Poznaniu
213 pkt
4. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w
Poznaniu
157 pkt
5. Gimnazjum nr 22 w Poznaniu
135 pkt
6. Szko³a Podstawowa nr 7 w poznaniu
116 pkt
7. Zespó³ Szkó³ „Lejery” w Poznaniu
115 pkt
8. Gimnazjum nr 2 w Poznaniu
58 pkt
9. International School of Poznañ
47 pkt
10. Szko³a Podstawowa nr 3 w Poznaniu
40 pkt
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Ranking Spó³dzielni Mieszkaniowych 2012

MROKAS KRÊCI£
Nagroda ,,Domów Spó³dzielczych” NA PIASTOWSKIM

dla „Osiedla M³odych”
Do Konkursu Spó³dzielni Mieszkaniowych 2012 organizowanym przez miesiêcznik ,,Domy Spó³dzielcze” zg³osi³o siê
210 spó³dzielni mieszkaniowych z ca³ej Polski. Ka¿da z nich musia³a przestawiæ swoje osi¹gniêcia zwi¹zane z zarz¹dzaniem nieruchomoœciami.
Nagrody przyznano w kilku kategoriach, a laureatów
wybierano wœród spó³dzielni
najwiêkszych, du¿ych, œrednich i ma³ych, które osi¹gaj¹
lub nie osi¹gaj¹ przychodów z
inwestycji. Uroczystoœæ og³oszenia wyników oraz wrêczenie nagród i wyró¿nieñ odby³a
siê w tym roku 10 czerwca br.
w Pu³tusku.
Spó³dzielnie oceniane by³y
przez kapitu³ê w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy Komisji: Jerzy
Jankowski – przewodnicz¹cy
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczej oraz
cz³onkowie Komisji: Maciej
Cesarski – dr hab., prof.
nadzw. Szko³y G³ównej Handlowej, Iwona Drozd-Jaœniewicz – przedstawiciel KRS,
Zbigniew Gotfalski – cz³onek
redakcji „DS” i Jan Su³owski –
prezes Zarz¹du Krajowego
Zwi¹zku Rewizyjnego SM.

W uroczystoœci wziêli
udzia³ przedstawiciele nagrodzonych i wyró¿nionych spó³dzielni oraz zaproszeni goœcie. Pierwsze miejsce w kategorii „spó³dzielnie najwiêksze bez przychodu z inwestycji” otrzyma³a Spó³dzielnia
Mieszkaniowej „Osiedle M³odych” w Poznaniu. Nagrodê
dyplom odebra³ Prezes Zarz¹du Spó³dzielni Tadeusz
Stachowski.
Osiemnaœcie spó³dzielni
wyró¿niono za sprawnoœæ
organizacyjn¹, efektywnoœæ
ekonomiczn¹ i stworzenie
œrodowiska przyjaznego
mieszkañcom. Kryteriami
branymi pod uwagê w rankingu by³y przede wszystkim
wskaŸniki ekonomiczno – finansowe spó³dzielni jak np.
przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z
uwzglêdnieniem ca³oœci naliczeñ w roku (stawki utrzymania i eksploatacji nieruchomo-

œci), œrednia op³ata eksploatacyjna za 1 m? powierzchni u¿ytkowej mieszkañ miesiêcznie (bez op³at niezale¿nych od spó³dzielni), udzia³
zaleg³oœci w op³atach za lokale wed³ug stanu na
31.12.2011 r. (w proc.), wydatki na dzia³alnoœæ spo³eczno-oœwiatow¹ i kulturaln¹ w
przeliczeniu na 1 cz³onka
spó³dzielni (rocznie) czy dochód netto z dzia³alnoœci gospodarczej w przeliczeniu na
1 cz³onka spó³dzielni.
Wœród nagrodzonych znalaz³o siê tak¿e 17 spó³dzielni
uchonorowanych za rezultaty gospodarcze i spo³eczne.
Tekst i fot.ira

Ciekawostka dla wszystkich fanów muzyki hip-hop, dancehall i podobnych! Poznañski raper Mrokas realizowa³ na
dachu jednego z bloków na os. Piastowskim teledysk do utworu promuj¹cego jego nowy album „Luksus na raty”. Nagrywanie zdjêæ na dachu budynku umo¿liwi³a Spó³dzielnia i Kierownictwo os.Piastowskiego, które przygotowa³o odpowiednie miejsce oraz zapewni³o specjalne szelki zabezpieczaj¹ce, stosowane podczas prac na wysokoœciach.
Micha³ Mroczkowski, czyli Mrokas znany jest wiêkszoœci
fanów ze wspó³pracy z zespo³em Aifam. Obecnie pracuje nad
swoim drugim ju¿ solowym albumem, którego premiera zaplanowana jest na 9 lipca 2013 roku. Us³yszymy na nim m.in.
Rafiego, który by³ obecny na nagrywaniu zdjêæ do klipu
„Kszta³tuj swój styl”.
Patrycja Dubia³
Fot.autor

GDZIE BY£AŒ MAMO?

W bie¿¹cym roku dzieñ
26 maja przypad³ w niedzielê, a wiêc by³a mo¿liwoœæ organizowania imprez z okazji
Dnia Matki, kilka dni wczeœniej lub póŸniej. I oto 22.05
– w œrodê mo¿na by³o podziwiaæ wystêp zuchów i harcerzy z Ratajskiego Domu Harcerza „Skaut”. „Dla Ciebie
Mamo” brzmia³ tytu³ koncertu zamieszczony na kolorowo, a delikatnie udekorowanej scenie Domu Kultury „Na
Skarpie”. By³o to jednoczeœnie has³o powitalne dla maj¹cych przybywaæ mam,
babæ, cioæ i ich przyjació³.
Harcerskie imprezy maj¹
swój niepowtarzalny urok.
Wzoruj¹c siê na skautingu,
wypracowano w³asne cele i
formy pracy, które przyci¹gaj¹ w swoje szeregi ma³ych
zuchów i starszych harcerzy,
z których wyrastaj¹ instruktorzy – pe³ni¹cy swoje funkcje
najczêœciej a¿ do póŸnego –
doros³ego wieku. Tu muszê
podkreœliæ, ze harcerstwo jest
zawsze przyjacielem dzieci z
rodzin niezamo¿nych i œrodowisk wiejskich. Oprócz biwa-

ków, wycieczek i obozów organizowane s¹ rozmaite imprezy, na których zdobywaj¹
harcerskie szlify i sprawnoœci.
Jedn¹ z wa¿niejszych imprez
by³ s³owno-muzyczny koncert
przygotowany i wyre¿yserowany przez dh hm. Ma³gorzatê Marcinkowsk¹. Zawiera³
ciekawe teksty prozy poezji
ubogaconej wokalno-instrumentalnym wyst¹pieniem p.
Leopolda Twardowskiego,
kierownika DK „Na Skarpie”.
Œpiewa³ on popularne pieœni
o mamie (m. in. z repertuaru
Violetty Villas, Marka Grechuty i innych). Chwyta³y za serce wywo³uj¹c w oczach s³uchaczy (tak niewielu) krople
wzruszenia. Oto kilka fragmentów ze scenariusza, treœci recytowanych przez liczn¹
gromadê m³odych harcerskich artystów: „Jesteœ jak
s³oñce, œwiec¹ce na niebie i
otaczaj¹ce mnie swoim ciep³em” (Jurek lat 8); „Nie tylko
da³a mi ¿ycie… nauczy³a
mnie jak ¿yæ, unikaæ z³a, byæ
uczciwym i szanowaæ innych.
To taki rodzaj zalet, które czyni¹ œwiat lepszym” (Jan lat

gazeta
ratajska
www.gazetaratajska.pl

17); „Dziêkujê Ci za mój
pierwszy zachód s³oñca. I za
spacery w strugach deszczu.
I gonitwy po zimowej pla¿y.
Dziêkujê za schronienie dla
moich ¿ab. Dziêkujê za radoœæ ¿ycia” (Piotr lat 14); „…
Kiedy moje zmartwienia przybra³y na wadze, a mój œwiat
sta³ siê mniej pewny, Ty
wpuszczasz do niego œwiat³o,
które pozwala widzieæ problemy, z którymi mogê sobie radziæ” (Ania lat 15).
Negatywnych przyk³adów
istniej¹cych w relacjach
mama-dzieci, nie bêdê tu opisywaæ, natomiast niech idzie
w œwiat maksyma 40-letniej
Ali: „… Lata nas zmieni³y – ale
zbli¿y³y do siebie… Matkê
masz jedn¹ na ca³ym œwiecie… Matka i dziecko – przyjaciele na zawsze”. Du¿e
uznanie nale¿y siê tym paniom, które podziwia³y swoje
pociechy na scenie jednoczeœnie tul¹c m³odsze na rêce.
Garstka mam obecnych
na tej uroczystoœci, œwiadczy
o obojêtnoœci i braku zainteresowania dzieæmi, co
uchwyci³a tak¿e telewizyjna

kamera RTK. Dlatego tu powtórzê pytanie: Gdzie by³aœ
Mamo? – przecie¿ one dla
Ciebie przygotowa³y swoje
serduszka. Jak¿e im by³o
przykro!
Brak zrozumienia, lekcewa¿¹cy stosunek do wychowania, nie mog¹ kszta³towaæ

m³odego cz³owieka do pozytywnego ¿ycia w przysz³ym –
doros³ym wieku. Na szczêœcie jest mnóstwo przyk³adów
dobrego wychowania w domowym ognisku, spotykamy
tam matczyne ziarno wyros³e
k³osami obfitoœci dobrego
chleba. Tak¿e ja mogê je roz-

dawaæ potrzebuj¹cym ze s³owem pocieszenia.
Za nieobecnych dziêkujê.
Zdajê sobie sprawê ile pracy
w³o¿yliœcie w przygotowanie
tej imprezy pod nazw¹ „Dla
Ciebie Mamo”.
Czuwaj!
hm. Maryla Siarkiewicz

Wydawca: PHU Rataje sp. z o.o. zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem
KRS: 0000108436; NIP: 782-00-10-194; kapita³ zak³adowy: 50.000 z³.
tel. 61 879-04-11 w. 294, tel./fax 61 879-18-02, tel. kom. 664 961-835, e-mail: redakcja@gazetaratajska.pl
Adres Redakcji: os. Piastowskie16, 61-148 Poznañ
Redaktor naczelny: Jerzy Raube, tel. 602 613-659, e-mail: jerzyraube@gazetaratajska.pl
Druk: Polskapresse sp. z o.o., ul. Malwowa 158, 60-175 Poznañ/Skórzewo
Nak³ad: 10.000 egzemplarzy.
Reklamy przyjmujemy na adres redakcji lub telefonicznie: 61 876-01-26 lub 664 961-835. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Tekstów nie zamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów nades³anych do redakcji.
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7 przedszkoli na Przedszkoladzie
Rekordowa liczba siedmiu przedszkoli wziê³a
udzia³ w III Sportowej Olimpiadzie Przedszkoladzie
2013 zorganizowanej przez
SM „OM” przy wspó³udziale
Rady Osiedla Chartowo i Placówki Kulturalne os. Rusa.

Wszystkich zawodników,
kibiców, wychowawców powita³ kierownik KO os. Rusa Damian Koz³owski. Wœród
goœci by³ m. in. przewodnicz¹cy Rady Osiedla Chartowo - Wojciech Chudy. Ma³ymi zawodnikami opiekowali

siê wolontariusze z Zespo³u
Szkól nr 1 w Swarzêdzu pod
kierunkiem nauczycielki Anny
Rogackiej. Przeprowadzili oni
z przedszkolakami rozgrzewkê, bawili siê z nimi w czasie
imprezy. Po zaliczeniu konkurencji przez zawodników od-

by³o siê wrêczenie wszystkim
przedszkolakom medali. Dla
najlepszych dru¿yn by³y dyplomy, puchary.
1. miejsce zajê³o Przedszkole nr 161 im. Ksiêcia
Przemys³awa (317 punktów),
które w Przedszkoladzie starowa³o po raz pierwszy! 2.

Najlepsza reprezentacja Przedszkola nr 161

„Wycieczka bimb¹”
Uczestnicy zajêæ w Klubie
Malucha „Skrzat” w czerwcu
mieli szereg ciekawych wycieczek. Jedn¹ z nich by³a
„Wycieczka bimb¹”, czyli
tramwajem typu 102 N, którego motorniczym by³ Przemys³aw Dudziñski - mieszkaniec Rataj. Oko³o 28 dzieci z

wszystkich grup spotykaj¹cych siê w Klubie Malucha
„Skrzat” wraz z opiekunami
oraz prowadz¹c¹ ten Klub
wchodz¹cy w sk³ad Klubu
„Skrzat” Placówek Kulturalnych os. Rusa - instruktork¹
Ann¹ Barankiewicz uda³o siê
do parku So³ackiego. W rolê

pilota wycieczki wcieli³a siê
pani Anna. Trasa rozpoczyna³a siê na przystanku na os.
Lecha. Dzieci zgodnie z klubow¹ tradycj¹ du¿o œpiewa³y. Mija³y pod drodze ró¿ne
ulice, zabytkowe budynki,
koœcio³y itd. Przez Wartê
przeprawi³y siê mostem œw.
Rocha.
Po dotarciu do celu ogl¹da³y kaczki w wodzie, przechodzi³y po mostkach. By³a
równie¿ okazja do robienia im
pami¹tkowych zdjêæ. Anna
Barankiewicz wykonywa³a
dla nich sztuczne bañki. By³
czas na taniec w ko³ach oraz
na rysowanie.
W powrotnej drodze dzieci jecha³y inn¹ tras¹ - przez
most ko³o katedry. Wra¿eñ
by³o co niemiara...
Tekst i fot.
Robert Wrzesiñski

Przedszkolni pi³karze
W tegorocznym - XXXVIII
Turnieju Pi³ki No¿nej Przedszkolaków rywalizowa³o
osiem dru¿yn na boisku za
poczt¹ na os. Jagielloñskim
120. Jego organizatorami byli:
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„Osiedle M³odych”, kierownictwo Administracji osiedla Jagielloñskiego, Oœwiecenia,
Powstañ Narodowych, DK
„Jagiellonka”. Przyby³e dru¿yny powita³ kierownik „Jagiellonki” - Miros³aw Wzi¹tek, który prowadzi³ imprezê. Mecze
sêdziowa³ Eugeniusz Drewniak. W uroczystoœci zakoñczenia turnieju wziêli udzia³:
pe³nomocnik Zarz¹du ds. Kulturalnych i Spo³eczno-Oœwiatowych SM „OM” – Wies³awa

Piosik, przewodnicz¹ca Komisji ds. Kultury i Rozjemstwa
Rady Osiedla Jagielloñskiego,
Oœwiecenia, Powstañ Narodowych - Marianna Stefaniak,
wiceprzewodnicz¹cy tej Rady
- Zbigniew Stachowiak, kierownik Administracji - Jerzy
Urbaniak, administratorka os.
Powstañ Narodowych - Hanna Górczak, która zadba³a o
stan trawy na boisku.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju zosta³ Maksymilian
Panek z grupy „0” SP nr 19.
Natomiast najlepszym bramkarzem by³ Wiktor Antewski z
„0” A SP nr 150.
I miejsce zajê³a „0” z SP
nr 19, II - Przedszkole nr 150,
III - „0” B z SP nr 20, IV - Przed-

szkole nr 117, V - Przedszkole nr 124, VI - Przedszkole nr
10, VII - Przedszkole nr 9, VIII
- „0” A z SP nr 20.
Wies³awa Piosik przed
wrêczeniem pi³ek i pucharów
pokonanej i zwyciêskiej dru¿ynie fina³owego meczu wyrazi³a zadowolenie, ¿e s¹ tu
przedszkolacy, którzy wspaniale grali. Zachêci³a do oklasków dla wychowawczyñ.
Na koniec Miros³aw Wzi¹tek podkreœli³, ¿e wszyscy s¹
tutaj zwyciêzcami, dziêkowa³
zawodnikom, kibicom, wychowawcom. Zaprosi³ na przysz³oroczny XXXIX Turniej Pi³ki No¿nej Przedszkolaków.
Tekst i fot.
Robert Wrzesiñski

by³o Przedszkole nr 160 im.
Bia³ego Or³a (277), 3. Przedszkole nr 144 Weso³a Gromada (262), 4. Przedszkole nr
73 Zielony Gaik (255), 5.
Przedszkole nr 150 Baœniowy Dom (218), 6. Przedszkole nr 53 im. Kosza³ka Opa³ka
(179), 7. Przedszkole nr 6

Polne Kwiatki (176).
Damian Koz³owski podkreœla³, ¿e wszyscy przedszkolacy s¹ zwyciêzcami i
zaprasza³ na Przedszkoladê
w przysz³ym roku.
Tekst i fot.
Robert Wrzesiñski

Festyn z okazji
Dnia Dziecka
Pierwszy dzieñ czerwca data, która na buziach zapewne wszystkich dzieci wywo³uje szeroki, szczery
uœmiech. To czas wype³niony
upominkami, s³odyczami i
dobr¹ zabaw¹. Jak co roku w
obchody Miêdzynarodowego
Dnia Dziecka w³¹czy³ siê
Dom Kultury „Na Skarpie”
wraz z Ratajskim Domem
Harcerza „Skaut”. 3.06 na
placu w pobli¿u naszej placówki, przy dŸwiêkach weso³ej muzyki p³yn¹cej z g³oœników, rozlokowane zosta³y
konkurencje sportowe m. in.
rzutki, serso, slalom, rzut
pi³k¹ do celu obs³ugiwane
przez harcerzy z 25 Poznañskiej Dru¿yny Harcerskiej
„Rój” oraz stanowisko plastyczne „Krainy Fantazji”,
przy którym dzieci tworzy³y
barwne korony podkreœlaj¹ce
kto faktycznie obj¹³ w tym
dniu panowanie. Wysi³ki dzieci by³y na bie¿¹co nagradza-

ne pysznymi cukierkami, a
wœród bior¹cych udzia³ w
zmaganiach zosta³y rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Deszczowe chmury wisz¹ce
nad Poznaniem zosta³y skutecznie przegonione przez
g³oœny œmiech uczestników
festynu, kolorowe baloniki
wrêczane najm³odszym,
wspania³e nakrycia g³owy

oraz pe³ny entuzjazmu g³os
prowadz¹cej imprezê hm.
Ma³gorzaty Marcinkowskiej –
kierownika RDH „Skaut”.
Wszystkim dzieciom, ma³ym i
du¿ym, w dniu ich œwiêta jeszcze raz ¿yczymy uœmiechu,
nies³abn¹cej dociekliwoœci,
chêci odkrywania œwiata oraz
rozwijania pasji i talentów.
RS

Gratulacje dla najlepszego zawodnika - Maksymiliana Panka
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G³os ¯egrza
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

Bud¿et 2014 – czekamy
na Pañstwa propozycje !
Szanowni Pañstwo, mieszkañcy Osiedla ¯egrze. Oddajemy w Pañstwa rêce pierwszy w tym roku numer naszego pó³rocznika – G³os ¯egrza, w którym chcieliœmy
Pañstwa poinformowaæ o dzia³aniach jakie w ostatnim czasie podejmowa³a i zamierza w najbli¿szej przysz³oœci realizowaæ Rada Osiedla ¯egrze.
Mamy nadziejê, ¿e s¹ one
zgodne z oczekiwaniami
mieszkañców ¯egrza. ¯eby
jeszcze lepiej ws³uchiwaæ siê
w Pañstwa postulaty, gor¹co
zapraszamy do sk³adania
propozycji zadañ, którymi powinna zaj¹æ siê Rada w przysz³ym roku. W tym celu uruchomiliœmy na naszej stronie
internetowej www.zegrze.poznan.pl specjalny formularz
on-line, dostêpny w utworzonej na ten cel zak³adce
„W³¹cz siê w opracowanie
planu wydatków dla Osiedla

¯egrze na rok 2014”.
Na propozycje czekamy
do koñca czerwca. Wszystkie
nades³ane zostan¹ omówione na lipcowej sesji bud¿etowej Rady, a najciekawsze i
jednoczeœnie mo¿liwe do realizacji ze wzglêdów finansowych i prawnych, wpisane do
bud¿etu na rok 2014, który
zostanie uchwalony w lipcu,
a o którym szczegó³owo napiszemy w grudniowym wydaniu naszego biuletynu.
W numerze mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ równie¿ o

najnowszych inwestycjach
wspó³realizowanych przez
Radê w porozumieniu ze
Spó³dzielni¹, o bud¿ecie obywatelskim i planach Rady w
tym zakresie, o konkursie Zielony Poznañ, festynie na Or³a
Bia³ego, dzia³alnoœci komisji
bezpieczeñstwa przy Radzie
oraz aktualne informacje na
temat prac i rozmów zwi¹zanych z Parkiem Rataje.
¯yczymy mi³ej lektury!
Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady

Nowa wspó³finansowana
przez Radê Osiedla ¯egrze
si³ownia na os. Polan
Mieszkañcy Os. Polan maj¹ powód, aby jeszcze lepiej zadbaæ o swoj¹ kondycjê
fizyczn¹. Specjalnie dla nich zosta³a zainstalowana pierwsza na tym osiedlu i ju¿
druga wspó³finansowana przez Radê Osiedla ¯egrze (rok wczeœniej identyczna
powsta³a na os Stare ¯egrze) si³ownia zewnêtrzna.
Miejsce do æwiczeñ usytuowane jest przy budynku
nr 27-31, w pobli¿u placu zabaw (plac ten Rada i Spó³-

dzielnia zamierzaj¹ gruntownie zmodernizowaæ w
przysz³ym roku). Jego u¿ytkownikami mog¹ zostaæ
wszystkie
osoby doros³e, poniewa¿
si³ownia nie
jest przystosowana do
wykorzystania
przez
dzieci. Mieszkañcy bêd¹
mieli mo¿liwoœæ æwiczenia na wielu
ró¿norodnych
urz¹dzeniach. Na terenie si³owni
znajduje siê
m.in.: prasa
no¿na, orbitek wolnostoj¹cy, wioœlarz,

wyci¹g górny czy biegacz
wolnostoj¹cy. Miejsce do
æwiczeñ jest ogrodzone, a
pod³o¿e wy³o¿one jest materia³em gumowym, który
chroni przed niebezpiecznymi urazami w razie upadku.
Wszystkie sprzêty dostêpne
s¹ dla mieszkañców od 10
czerwca br. Koszt inwestycji wyniós³ ok. 110tys. z³.
Rada Osiedla ¯egrze przeznaczy³a na ten cel 50.000
z³otych, pozosta³¹ czeœæ sfinansowa³a Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Osiedle M³odych”.
To ju¿ kolejna wspólna
inwestycja Spó³dzielni i samorz¹du pomocniczego
¯egrze. W najbli¿szych tygodniach oddane zostan¹
jeszcze dwa obiekty na Os.
Or³a Bia³ego – kolejna si³ownia na wolnym powietrzu
oraz plac zabaw.
Tekst i fot. PD, SZO

W nadchodz¹cym roku Rada Osiedla ¯egrze dysponowaæ bêdzie kwot¹ nieco ponad
400,000 z³. Ka¿dy mieszkaniec chc¹cy w³¹czyæ siê w opracowanie Planu Wydatków Osiedla ¯egrze mo¿e wype³niæ specjalny formularz on-line lub z³o¿yæ wniosek w formie tradycyjnej w Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 1 na osiedlu Stare ¯egrze 1.
Wiele jest do zrobienia i tylko dziêki Pañstwa uwagom i propozycjom jesteœmy w
stanie skutecznie dzia³aæ pracuj¹c dla dobra naszej lokalnej spo³ecznoœci. Zg³aszaæ mo¿na pomys³y dotycz¹ce na przyk³ad: remontów chodników/alejek, rozbudowy miejsc parkingowych, rozbudowy œcie¿ek rowerowych, remontów/budowy placów zabaw, czy renowacji skwerów osiedlowych.
Zachêcamy do w³¹czenia siê do wspólnego planowania wydatków dotycz¹cych naszego najbli¿szego otoczenia.
£ukasz Kapustka – cz³onek Zarz¹du
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Bud¿et obywatelski – Rada Osiedla ¯egrze
popiera projekt œcie¿ki pieszo-rowerowej
Rozpoczê³a siê druga
edycja Poznañskiego Bud¿etu Obywatelskiego. Propozycjê projektu do zrealizowania
w ramach Poznañskiego Bud¿etu Obywatelskiego mo¿e
zg³osiæ: ka¿da osoba fizyczna i/lub prawna, instytucja
publiczna, organizacja pozarz¹dowa mieszkaj¹ca/dzia³aj¹ca na terenie miasta Poznania.
Cz³onkowie Rady Osiedla ¯egrze i Rady Osiedla
Rataje zg³osz¹ propozycjê
budowy szlaku pieszo – rowerowego z oœwietleniem
³¹cz¹cego Maltê przez Rataje Park z Wart¹ (patrz mapa).
Koszt projektu szacowany
jest na 1.740.000 z³otych. Informujemy Pañstwa o tym
projekcie ju¿ dziœ, gdy¿ od
zg³oszenia do realizacji bardzo d³uga droga. Je¿eli projekt przejdzie opinie ekspertów z urzêdu miasta (na co
liczymy, bo jest po prostu dobrze przygotowany), to w

ostatecznoœci o jego wyborze
zadecydujecie Pañstwo – poznaniacy oddaj¹cy we wrzeœniu swój g³os na tê lub inn¹
inwestycjê.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e
pomys³ popieraj¹ dwie rady
osiedla – Rataje i ¯egrze. W
ostatniej chwili z w³asnym,
niestety w jakimœ sensie konkurencyjnym projektem wyst¹pi³a Rada Osiedla Chartowo wspólnie z ma³o znanym
stowarzyszeniem Lepsze
Rataje, które od pewnego
czasu, nie posiadaj¹c ku
temu ¿adnej legitymacji, stara siê aspirowaæ do miana reprezentanta mieszkañców
Rataj (nale¿y mieæ nadziejê,
¿e nie ¯egrza). Liczymy na
to, ¿e w ostatecznym rozrachunku uda siê oba te projekty po³¹czyæ (pomys³ ten
pojawi³ siê równie szybko jak
projekt Chartowa i stowarzyszenia), tak, ¿eby podczas
wrzeœniowego g³osowania
nie dosz³o do „bratobójczej”

ratajskiej walki, w efekcie które ¿aden projekt nie otrzyma
wystarczaj¹cego poparcia
mieszkañców, których g³osy
roz³o¿¹ siê pomiêdzy oba
pomys³y.
Projekty mog¹ dotyczyæ
wszystkich spraw, które
mieszcz¹ siê w kompetencjach gminy. Biuro Prezydenta przeprowadza weryfikacjê
projektów pod wzglêdem formalnym. W³aœciwe wydzia³y
weryfikuj¹ projekty pod
wzglêdem merytorycznym
wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: mo¿liwoœæ realizacji,
zgodnoœæ z kompetencjami
gminy, miejsce realizacji w
przestrzeni miejskiej, znaczenie spo³eczne, koszt nieprzekraczaj¹cy 10.000.000,00 z³,
zgodnoœæ ze Strategi¹ Rozwoju Miasta, atrakcyjnoœæ
projektu (unikatowoœæ, wartoœæ promocyjna, atrakcyjnoœæ przestrzenna lub spo³eczna), mo¿liwoœæ zabezpie-

Spotkanie rad osiedli w sprawie
Rataje Parku i bud¿etu
obywatelskiego na 2014 rok
W dniu 16 maja br. w X LO na os. Rzeczypospolitej, odby³o siê wspólne posiedzenie Rad
Osiedli: Chartowo, Rataje i ¯egrze zorganizowane przez Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli.
Tematem obrad by³o poinformowanie mieszkañców Rataj o pomyœle pozyskania z bud¿etu obywatelskiego na rok 2014 œrodków na budowê alejek pieszo – rowerowych, które mo¿na by
potraktowaæ jak pierwszy ma³y krok w kierunku zagospodarowania ca³ego terenu Rataje Parku.
W spotkaniu wziêli udzia³
mieszkañcy, Radni Miasta Poznania: Lidia Dudziak, Tomasz
Lewandowski,Adam Pawlik,
Mariusz Wiœniewski oraz
cz³onkowie ratajskich rad
osiedli. W imieniu Prezydenta Miasta Poznania w spotkaniu uczestniczy³ Dyrektor Zarz¹du Zieleni Miejskiej Tomasz Lisiecki. W trakcie spotkania Radny Adam Pawlik
przedstawi³ bilans dotychczasowych osi¹gniêæ oraz plany
zagospodarowania tego terenu na najbli¿sze lata, w tym w
szczególnoœci projekt, który
zostanie zg³oszony w ramach
bud¿etu obywatelskiego.
Tekst i fot. SZO, PD

czenia w bud¿ecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt bêdzie generowa³ w przysz³oœci. Nastêpnie przekazuj¹ pisemne
rekomendacje wybranych do
g³osowania projektów do Biura Prezydenta, który przekazuje je do Zespo³u Opiniuj¹cego. Zespó³ Opiniuj¹cy dokona wyboru przedsiêwziêæ,
które znajd¹ siê na ostatecznej liœcie podlegaj¹cej g³osowaniu. Sk³ad Zespo³u Opiniuj¹cego: po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych,
dwóch przedstawiciel Poznañskiej Rady Po¿ytku Publicznego, jeden przedstawiciel M³odzie¿owej Rady Konsultacyjnej, jeden przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów,

Ekspert, Dyrektor Wydzia³u
Rozwoju Miasta, Dyrektor
Wydzia³u Bud¿etu i Analiz,
Dyrektor Biura Prezydenta.
Wed³ug Zasad Bud¿etu
Obywatelskiego zakwalifikowane przez Zespó³ projekty
s¹ oceniane w g³osowaniu
powszechnym. Prawo udzia³u w g³osowaniu ma ka¿dy
mieszkaniec Poznania posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze oraz osoby studiuj¹ce w
Poznaniu na podstawie numeru legitymacji studenckiej.
G³osowanie przeprowadza
siê w wyznaczonych punktach, gdzie bêdzie mo¿na
wype³niæ i z³o¿yæ ankietê.
G³osowaæ bêdzie mo¿na równie¿ w formie elektronicznej.
G³osowanie odbywa siê po-

przez wybranie maksymalnie
5 najwa¿niejszych projektów
(zadañ) z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów. Do realizacji mog¹
zostaæ przeznaczone te projekty, które uzyska³y najwiêksz¹ liczbê punktów, a¿
do wyczerpania puli œrodków
finansowych przeznaczonych
na Poznañski Bud¿et Obywatelski.
Na bie¿¹co bêdziemy
Pañstwa informowaæ o postêpach prac, a je¿eli projekt
zostanie pozytywnie oceniony, to bêdziemy przypominaæ
i zachêcaæ do wziêcia udzia³u w g³osowaniu.
Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady

Akcja lato 2013 dla dzieci
z Osiedla - informacja
Zarz¹du Osiedla ¯egrze
Wzorem lat poprzednich, w ramach organizowanych wspólnie z Parafi¹ p.w.
œw. Mateusza Ewangelisty
i Dyrekcj¹ SP64 „Wtorków
z Bogiem”, Rada i Zarz¹d
Osiedla ¯egrze zapraszaj¹
w ka¿dy wakacyjny wtorek
45 dzieci (w wieku do 12 lat)
z terenu Osiedla na przedpo³udniowe filmowe seanse
premierowe do Kinepolis.
Zapisy chêtnych przyjmowane bêd¹ w zakrystii po
niedzielnych mszach œw., a
o udziale dzieci decydowaæ
bêdzie kolejnoœæ zg³oszeñ.
Zbiórki odbywaæ siê bêd¹ o
godz. 9:45 przed Koœcio³em, sk¹d dzieci przejd¹
spacerem do kina, pod
opiek¹ nauczycieli.

Równie¿ podobnie, jak
w latach poprzednich, dla
80 najbardziej potrzebuj¹cych dzieci z terenu Osiedla, Rada Osiedla sfinansuje ró¿norodne formy wypoczynku, którego organizacjê
powierzono w tym roku Oddzia³om Parafialnym Caritas, Dyrekcji SP64 oraz Kierownictwu Domu Kultury
„Polan 100”.
O wytypowanie kandydatów do udzia³u w tej akcji
poproszono i tym razem
oba Oddzia³y Parafialne
Caritas. Daje to gwarancjê,
¿e w akcji wezm¹ udzia³
dzieci z rodzin najbardziej
potrzebuj¹cych wsparcia.
W ramach programu przygotowanego przez DK ”Po-

lan 100”, dzieci wezm¹
udzia³ w takich ró¿norodnych formach wypoczynku
i rekreacji jak wyjazdy na
p³ywalniê kryt¹, nad Maltê i
do ZOO, wycieczki do Muzeum Pszczelarstwa w
Swarzêdzu i Rolnictwa w
Szreniawie, zajêcia w Centrum Rekreacji NIKU i wielu
innych, równie atrakcyjnych
zajêciach.
Na organizacjê w/w form
wypoczynku w ramach akcji lato, Rada Osiedla
¯egrze przeznaczy³a do wydatkowania kwotê w wys.
30 tys. z³.
Wies³aw KrzywiñskiPrzewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla
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Jubileuszowy konkurs „Zielony Poznañ”
W tym roku organizowana jest 20-ta edycja konkursu „Zielony Poznañ”, która
jest inicjatyw¹ 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 posiadaj¹ca w swoim pobli¿u choæ
skrawek zieleni mo¿e siê
zg³osiæ i liczyæ na ciekawe nagrody. Spoœród uczestników
wybierane s¹ w czasie etapu
osiedlowego najatrakcyjniejsze obiekty, które nastêpnie
przechodz¹ do etapu miejskiego i walcz¹ o bardzo cenne nagrody.
Na terenie Osiedla ¯egrze co roku przyjmowane s¹
zg³oszenia do konkursu. Te-

ren ten jest bardzo zró¿nicowany, dlatego te¿ zg³aszane
s¹ zarówno ogrody przydomowe i balkony, ale tak¿e
skwery i tereny przy szko³ach
oraz przedszkolach. Na pocz¹tku lipca odbywaj¹ siê wizytacje oceniaj¹ce kandyduj¹cych o miano "najpiêkniejszego" 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 architektury. Wa¿ne jest
tak¿e, by kompozycja by³a
harmonijna i tworzy³a spójn¹
ca³oœæ.
Tereny zieleni odgrywaj¹
znacz¹ca rolê w kszta³towaniu krajobrazu miejskiego,
dlatego tak wa¿ne jest wspie-

ranie i anga¿owanie siê w
wszelkiego rodzaju akcje
maj¹ce promowaæ zieleñ w
mieœcie. Jak co roku gor¹co
zachêcamy do wziêcia udzia³u w konkursie! Zg³oszenia
(karta zg³oszenia oraz regulamin mo¿na pobraæ na stronie internetowej: http://
www.poznan.pl/mim/wiadmag/news/zapraszamy-doudzialu-w-konkursie-zielonypoznan,60807.html) przyjmowane s¹ od 30 kwietnia do 20
czerwca br. w siedzibach rad
osiedli, w Wydziale Dzia³alnoœci Gospodarczej i Rolnictwa
Urzêdu Miasta (ul. Matejki 50
- pok. 113 i 214), w punktach
informacyjnych Wydzia³u Zamówieñ i Obs³ugi Urzêdu
Miasta oraz w siedzibach
Zarz¹dów Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych.
Maria Chomicz
zastêpca
Przewodnicz¹cego Zarz¹du

Bezpieczna dzielnica
- bezpieczny mieszkaniec
Osiedle ¯egrze od stycznia 2013 roku bierze udzia³ w
projekcie "Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec". Program jest realizowany przez Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego i Bezpieczeñstwa, Stra¿ Miejsk¹,
Policjê, S³u¿bê Ochrony Kolei, Stra¿ Po¿arn¹ oraz Rady
Osiedli (w tym Radê Osiedla
¯egrze). W ramach projektu
podejmowane s¹ dzia³ania
maj¹ce poprawiæ bezpieczeñstwo na terenie miasta

Poznania. Przedstawiciele
odpowiednich s³u¿b wraz z
przedstawicielami Rad Osiedli w comiesiêcznych spotkaniach omawiaj¹ nurtuj¹ce
mieszkañców problemy z zakresu bezpieczeñstwa.
W zwi¹zku z realizacj¹
ogólnomiejskiego programu
"Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec" prosimy Pañstwa o zg³aszanie
wszelkich uwag dotycz¹cych
bezpieczeñstwa na terenie
Osiedla ¯egrze (osiedla spó³-

dzielcze: Or³a Bia³ego, Stare
¯egrze, Polan). Zg³aszaæ nale¿y wszystkie sprawy maj¹ce charakter powtarzaj¹cy
siê, ci¹g³y, nagminny. Wszelkie zg³oszenia zostan¹ przekazane odpowiednim s³u¿bom miejskim. O zauwa¿onych zagro¿eniach mo¿na
informowaæ nas poprzez stronê internetow¹ Rady Osiedla
( h t t p : / / w w w. z e g r z e . p o znan.pl).
£ukasz Kapustka
cz³onek Zarz¹du

G³os ¯egrza
Wydawca: Rada Osiedla ¯egrze, os. Stare ¯egrze 1, 61-249 Poznañ
www.zegrze.poznan.pl
Redakcja: Maria Chomicz, £ukasz Kapustka, Wies³aw Krzywiñski, Szymon Ossowski
(redaktor naczelny), Les³aw Rachwa³, Barbara Tomczak

Z prac komisji
bezpieczeñstwa
W ostatnich miesi¹cach Komisja Bezpieczeñstwa, dzia³aj¹ca przy Radzie ¯egrze, uczestniczy³a w kilku spotkaniach, które odby³y siê w komendzie policji na Polance. G³ównym
celem spotkania, by³o wskazanie policjantom niebezpiecznych miejsc na naszych osiedlach,
które zdaniem komisji trzeba czêœciej patrolowaæ.
Z pocz¹tkiem kwietnia
przeprowadzona zosta³a inspekcja, w której uczestniczy³a stra¿ po¿arna oraz funkcjonariusze stra¿y miejskie.
Spotkanie odby³o siê na osiedlu Stare ¯egrze i doœæ dobitnie wykaza³o ¿e mieszkañcy nie respektuj¹ zakazu postoju na kopertach przeciw
po¿arowych. Stra¿nicy miejscy byli zmuszeni wystawiæ
kilkanaœcie mandatów i upomnieæ kilku kierowców. Dzia³ania stra¿y po¿arnej ukaza³y niedoci¹gniêcia dotycz¹ce

wielkoœci kopert oraz nie zawsze dobre ich umiejscowienie, co w razie akcji gaœniczej
mo¿e mieæ kluczowe znaczenie. Podobna akcja zosta³
przeprowadzona na osiedlu
Or³a Bia³ego. Tego typu akcje maj¹ uœwiadomiæ sporej
rzeszy mieszkañców, ¿e stawianie pojazdów na kopertach p.po¿ mo¿e spowodowaæ w sytuacji kryzysowej
opóŸnienie, a w konsekwencji niemo¿noœæ niesienie
szybkiej pomocy przez wyspecjalizowane s³u¿by.

Komisja bezpieczeñstwa
stara siê o to, ¿eby na naszych osiedlach by³o bezpiecznie, spokojnie i czysto.
Cz³onkowie rady nie s¹ wstanie byæ wszêdzie dlatego
¿eby akcja przynios³a skutek,
potrzebne s¹ sygna³y zg³aszane przez samych mieszkañców. Ka¿dy mo¿e napisaæ do nas za poœrednictwem strony http://zegrze.poznan.pl/
Katarzyna
Cieœlewicz-Galas
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Rada Osiedla ¯egrze wspó³finansowa³a
festyn na os. Or³a Bia³ego
Niedziela 9 czerwca to dla wszystkich mieszkañców ¯egrza „Niedziela na Or³a Bia³ego”.
Pod takim has³em odbywa siê bowiem festyn organizowany przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Osiedle M³odych, Dom Kultury Na Piêterku, Kierownictwo i Radê Osiedla Or³a Bia³ego oraz Radê Osiedla ¯egrze, która wspar³a organizatorów festynu kwot¹ 3 tys. z³otych.
Atrakcje tegorocznego oparty na motywach powieœci najwiêksze przeboje w³oskieœwiêta osiedlowego trwa³y od Jana Brzechwy przygotowa- go duetu w tym nieœmierteln¹
samego rana, a zaczê³o siê ³a grupa Erato z Domu Kultu- „Felicitê”. Jeszcze gorêcej zrood zmagañ pi³karskich. M³o- ry Orle Gniazdo. Po wystêpie bi³o siê, gdy na estradê wkrodzi pi³karze z ca³ej Wielkopol- Pan Kleks sprawdza³, co naj- czy³a legenda polskiej sceny
ski na boisku Orlik oraz na m³odsza publicznoœæ zapa- muzycznej – Trubadurzy. Zeboisku Szko³y Podstawowej miêta³a z widowiska. Dzieci, spó³ œwiêtuje w tym roku jubinumer 64 walczyli o trofeum które odpowiada³y na pytania leusz piêædziesiêciolecia, pre– Puchar Osiedla Or³a Bia³e- Pana Kleksa otrzyma³y upo- zentowa³ jednak formê mugo. Po po³udniu uwaga pu- minki. Nagrody czeka³y rów- zyczn¹ jak za najlepszych czablicznoœci zaczê³a siê sku- nie¿ na doros³ych którzy sów. W rozmowie z nami Trupiaæ na estradzie, na której wziêli udzia³ w konkursie wie- badurzy zdradzili, ¿e sekretem
pojawiali siê artyœci. Najpierw dzy o Spó³dzielni Mieszkanio- ich formy jest nies³abn¹ca
by³y to zespo³y dzia³aj¹ce wej Osiedle M³odych.
sympatia publicznoœci. Koncert
Wielu mieszkañców osie- wieñcz¹cy festyn odbywa³ siê
przy ratajskich domach kultury. Podziwialiœmy umiejêtno- dla czeka³o na wystêp gwiazd. pod has³em jubilaci jubilatom.
œci taneczne Zespo³u Tañca W tym roku festyn odwiedzili Trubadurzy œpiewali bowiem
Wspó³czesnego Fart, pojawili An Dreo i Karina czyli polscy dla mieszkañców Spó³dzielni,
siê równie¿ bohaterowie Pod- odpowiednicy Al Bano i Romi- która w tym roku koñczy 55 lat.
ró¿y Pana Kleksa. Musical ny Power. Artyœci zaœpiewali
Tekst i fot. FB

NAJWIÊKSZA SZKO£A NA ¯EGRZU
Szanowni Mieszkañcy Osiedla ¯egrze, drodzy Rodzice dzieci szkolnych. Na poznañskich Ratajach znajduje siê wiele szkó³. Ka¿da z tych placówek ma w sobie coœ interesuj¹cego, ale
jest jedna, która wyró¿nia siê na tle innych. Znajduje siê ona na Starym ¯egrzu. Jest to Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjny mi nr 1. W sk³ad Zespo³u wchodzi Szko³a Podstawowa nr
50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka posiadaj¹ca oddzia³y przedszkolne oraz Gimnazjum nr 27 z Oddzia³ami Integracyjnymi i m. gen. Stanis³awa Maczka. To szko³a niezwyk³a,
wyj¹tkowa. Dlaczego? OdpowiedŸ jest bardzo prosta! Bogata oferta edukacyjna naszej placówki otwiera j¹ na ró¿norodne potrzeby uczniów.
Budynek z zewn¹trz ma
kolor pomarañczowy, ale nie
od dziœ wiadomo, ¿e liczy siê
wnêtrze. Szczególny charakter naszej szko³y wynika z jej
wieloletniej i starannie pielêgnowanej tradycji, która od
pocz¹tku, czyli od 1990 roku,
stawia³a na integracjê. Idea
integracji, wszechobecna w
œwiadomoœci i nauczycieli, i

nosprawnych daje równie¿
sta³a opieka, zorganizowany
dojazd do szko³y, zajêcia rehabilitacyjne.
Gimnazjum nr 27 z Oddzia³ami Integracyjnymi to
szko³a z ogromnym wachlarzem mo¿liwoœci. Tu ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie, bêdzie móg³ rozwijaæ swoje zainteresowania. Oferujemy

moc¹ s³u¿y odpowiednio wykwalifikowany nauczyciel
wspomagaj¹cy. Nauka w takim zespole to sama przyjemnoœæ. Jedn¹ z g³ównych zasad naszej placówki jest tolerancja. To œwietna lekcja na
przysz³oœæ, bo uczniowie
chêtnie pomagaj¹ sobie wzajemnie. Niewa¿ne czy kolega
jest zdrowy, czy niepe³no-

uczniów, realizowana jest na
wielu p³aszczyznach. Ta najwa¿niejsza, to przystosowanie naszej placówki dla dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹. Nie
tylko brak barier architektonicznych, ale mo¿e szczególnie brak barier w œwiadomoœci nauczycieli i uczniów sprawia, ¿e wszyscy ubogacamy
siê nawzajem. Poczucie bezpieczeñstwa uczniów niepe³-

klasê sportow¹, dziennikarsk¹, ekonomiczn¹, europejsk¹ oraz turystyczn¹. Podstawowym jêzykiem obcym
jest jêzyk angielski, a ka¿dy
uczeñ wybiera drugi wed³ug
uznania. Do wyboru jest jêzyk francuski, niemiecki, hiszpañski. Klasy integracyjne
licz¹ oko³o dwudziestu
uczniów, a obok nauczyciela
prowadz¹cego zajêcia, po-

sprawny, tutaj wszyscy s¹
równi.
Choæ historia gimnazjum
nie jest d³uga, to warto pochwaliæ siê, ¿e ju¿ spod naszych
skrzyde³ wyszli uczniowie, którzy otrzymali Nagrodê Prezydenta Miasta Poznania za wybitne osi¹gniêcia w nauce.
Nauka, zajêcia sportowe
i wypoczynek w zadbanych,
przestronnych salach s¹

mo¿liwe m.in. dziêki pomocy
finansowej otrzymywanej corocznie z Rady Osiedla
¯egrze. W ostatnich latach,
dziêki temu mo¿liwe by³o wybudowanie boisk sportowych
i bie¿ni, ogródka zabaw dla
dzieci niepe³nosprawnych
oraz wykonanie wielu prac
remontowych w budynku i
wyposa¿eniu go w monitoring
wizyjny zewnêtrzny i wewnêtrzny, co prze³o¿y³o siê na
znaczn¹ poprawê bezpieczeñstwa ucz¹cych siê dzieci i m³odzie¿y.
Gabloty na korytarzach
szkolnych dumnie prezentuj¹
puchary za osi¹gniêcia sportowe i zdjêcia zwyciêzców. I
chocia¿ sukcesy w sporcie
kojarz¹ sie z silnymi i sprawnymi, to w naszej szkole zdrowa rywalizacja i zdobywanie
laurów dostêpne jest dla
wszystkich. S³owo boccia
dobrze znane jest w naszej
placówce, bo to w tym sporcie uczniowie niepe³nosprawni odnosz¹ od lat sukcesy. Nauczyciele rehabilitacji od wielu lat propaguj¹ tê
dyscyplinê paraolimpijsk¹.
Mo¿emy poszczyciæ siê osi¹gniêciami na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.
Placówka aktywnie wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem
START oraz Akademi¹ Wychowania Fizycznego. Sport
ten dostarcza wszystkim wiele radoœci, jest spontaniczny,
wywo³uje uœmiech na twarzach i pozwala zapomnieæ
o w³asnych ograniczeniach.
Ale nie tylko sportem ¿yje
uczeñ naszej szko³y. Przekra-

czaj¹c próg fantastycznie
wyposa¿onej biblioteki, wkraczamy w œwiat wyobraŸni.
Bezcenne wskazówki pañ bibliotekarek pozwalaj¹ nam
znaleŸæ tê najtrafniejsz¹ pozycjê ksi¹¿kow¹. W zaciszu
szkolnej biblioteki ka¿dy
mo¿e siê odprê¿yæ i zrelaksowaæ. Promowaniu czytelnictwa s³u¿y g³oœne czytanie
dzieciom przez doros³ych
fragmentów swoich ulubionych ksi¹¿ek. To w³aœnie w
tym miejscu odbywaj¹ siê
liczne spotkania z ciekawymi
twórcami kultury oraz konkursy tematyczne. A w Gimnazjum nr 27 jest ich multum.
Co roku jest konkurs kulinarny, jêzykowy, piosenki obcojêzycznej, „Mam talent” i wiele innych. O atrakcyjnoœci organizowanych akcji mog¹
œwiadczy choæby nazwy
„Dzieñ Jab³ka”, „Dzieñ Przytulania”, „Dzieñ Wody”,
„Dzieñ Czekolady”.
Osoby ambitne, lubi¹ce
wyzwania, doskonale odnajd¹ siê w Samorz¹dzie
Uczniowskim. Dzieci z dusz¹
artystyczn¹ mog¹ œpiewaæ
we wspania³ym chórze. Osoby, które uwielbiaj¹ pomagaæ
i czerpaæ z tego satysfakcjê,
pole do dzia³ania znajd¹ w
szkolnym kole PCK. Sukcesem naszych uczniów jest
zajêcie drugiego i trzeciego
miejsca w konkursie organizowanym przez Miasto Poznañ o tytu³ „Poznañskiego
Ekolidera Szkolnego”. W nagrodê w akcji Eco fun uczniowie otrzymali dwadzieœcia
rowerów.

Jako szko³a bardzo chêtnie integrujemy siê ze œrodowiskiem lokalnym. Corocznie
pod ró¿nymi has³ami organizujemy Œwiêto Plonów. Tradycja ta zakorzeni³a siê ju¿ w
œwiadomoœci mieszkañców
Osiedla i skupia ich ka¿dej
jesieni przy obficie zaopatrzonych straganach. W tym roku
powróciliœmy do klimatu czasów PRLu. Rodzice naszych
uczniów przynieœli na wystawê pralkê Franiê, stare radio,
adapter Bambino. Przed
szko³¹ zaparkowa³a te¿ syrenka i trabant. Tak¿e - corocznie od lat, dziêki œrodkom
otrzymywanym od Rady
Osiedla ¯egrze dzieci szkolne mog¹ uczestniczyæ w ró¿nych formach zajêæ organizowanych w trakcie ferii zimowych i letnich. Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w dniu 11
listopada, dzieci i m³odzie¿
szkolna bior¹ udzia³ w halowym turnieju pi³ki no¿nej o
Puchar Rady Osiedla ¯egrze.
Wszystkich chêtnych
chc¹cych poznaæ tê niezwyk³¹
szko³ê od œrodka, serdecznie
zapraszamy. Tu ka¿dy uczeñ
mo¿e rozpocz¹æ nowe, fascynuj¹ce ¿ycie. Z pewnoœci¹
bêdzie to dobry start w przysz³oœæ, a Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 1
jest na pewno szko³¹ godn¹
polecenia. Zapraszamy !
Alina Dobrzyñska
Dyrektor Zespo³u Szkó³ z
Oddzia³ami Integracyjnym Nr 1
Danuta Leszczyñska
Dyrektor Gimnazjum nr 27
Antonina Wiêcek
Dyrektor SP 50
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WALNE ZGROMADZENIE 2013
Jak co roku, w Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Osiedle M³odych” odby³o siê Walne Zgromadzenie cz³onków. Ka¿dy ze
spó³dzielców móg³ zapoznaæ siê z problemami
Spó³dzielni oraz podj¹æ
decyzje w sprawach, które zosta³y ujête w porz¹dku obrad spotkania.
Zebranie zosta³o podzielone na 19 czêœci, które
odbywa³y siê od 7 do 29
maja br.
Na ka¿dym z zebrañ
Kierownictwa i Rady

Osiedli udziela³y informacji na temat swojej
pracy w 2012 roku. Nastêpnie sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci za
2012r. przedstawi³ Zarz¹d oraz Rada Nadzorcza. Odby³o siê tak¿e
g³osowanie w sprawie
podzia³u nadwy¿ki bilansowej za ubieg³y rok.
Przybyli spó³dzielcy zatwierdzili wszystkie
przedstawione sprawozdania oraz udzielili absolutorium cz³onkom Za-

rz¹du za 2012 rok.
Zebrani g³osowali
równie¿ nad podjêciem
uchwa³y w sprawie
zmian w Statucie Spó³dzielni. Jedn¹ z nich jest
rozszerzenie zakresu
danych rejestru cz³onków Spó³dzielni o numer
PESEL. Numer ten jest
tak¿e niezbêdny przy
wykonywaniu ewentualnych czynnoœci windykacyjnych. Zmiany w Statucie dotycz¹ równie¿ funduszy, które tworzy Spó³-

UDOGODNIENIA
NA OŒWIECENIA
Wymiana nawierzchni
chodników oraz uliczek,
docieplanie budynków czy
malowanie klatek schodowych, to tylko nieliczne z
przedsiêwziêæ jakie w tym
roku czekaj¹ mieszkañców osiedla Jagielloñskiego, Oœwiecenia i Armii
Krajowej.
Obecnie trwa kolejny
etap modernizacji przejœæ
dla pieszych. Polega ona
na obni¿aniu krawê¿ników
do poziomu gruntu, tak
aby osoby niepe³nosprawne, je¿d¿¹ce na wózkach
inwalidzkich lub osoby
prowadz¹ce wózki, mog³y
samodzielnie i bez przeszkód poruszaæ siê po terenie osiedli, a¿ do ul. Zamenhofa. W tym samym
celu poprawia siê równie¿
wejœcia do klatek schodowych, podnosz¹c chodnik

do poziomu drzwi lub buduj¹c specjalne podjazdy.
Od pocz¹tku roku na
Os. Jagielloñskim wymieniono nawierzchniê uliczki za budynkiem nr 7-8
oraz zmieniono nawierzchniê chodnika przy
nr 99-105 i 106-112.
Wszystko to po to, aby zapewniæ bezpieczeñstwo i
wygodê lokatorom. Z kolei w budynkach nr 15-16,
17-18, 19-20, 31-34, 7480, 81-87 trwa wymiana
wewnêtrznych linii zasilania, po czym zostan¹ pomalowane klatki schodowe.
Podobnie sytuacja ma
siê na Os. Powstañ Narodowych. Tutaj zostanie
wymieniona nawierzchnia
alei za desk¹ nr 31-37. Na
razie zosta³a wykonana
tylko czêœæ tej inwestycji,

reszta bêdzie dokoñczona
do koñca wrzeœnia br. W
budynkach nr 22-28 oraz
39-43 zostanie zmieniona
wewnêtrzna linia zasilania,
a po tych pracach zostan¹
pomalowane œciany na
klatkach schodowych.
Kierownictwo Osiedli
dba równie¿ o najm³odszych mieszkañców. Na
bie¿¹co dokonywane s¹
prace konserwacyjne oraz
naprawy na placach zabaw mieszcz¹cych siê na
terenie Spó³dzielni Mieszkaniowej „Osiedle M³odych”. W czerwcu zostan¹
uzupe³nione urz¹dzenia
m.in. na placu zabaw przy
budynku nr 122-127 na os.
Jagielloñskim. Tam tak¿e
zostanie ogrodzona piaskownica.
Patrycja Dubia³
Fot.autor

dzielnia. W zaproponowanych przez Zarz¹d aktualizacjach przepisów
statutowych fundusz remontowy zosta³ podzielony na: fundusz remontowy nieruchomoœci (który tworzy siê z odpisów
dokonywanych w koszty
gospodarki zasobami
mieszkaniowymi nieruchomoœci) i fundusz remontowy Spó³dzielni
(który z kolei tworzy siê
z czêœci nadwy¿ki bilansowej powsta³ej z dzia³alnoœci gospodarczej
Spó³dzielni, zgodnie z
Uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia). Wszystkie
zmiany statutowe s¹ doprecyzowaniem lub uaktualnieniem obecnych
przepisów i wynikaj¹ z
ostatnich zmian w ustawach dotycz¹cych m.in.
rachunkowoœci czy gospodarowania nieruchomoœciami. Zmiany te wychodz¹ naprzeciw praktyce, z któr¹ Spó³dzielnia
spotka³a siê w ostatnim
czasie.
Kolejnym istotnym

punktem obrad by³o g³osowanie w sprawie zbycia przez Spó³dzielniê
akcji spó³ki INEA S.A.
Spó³ka ta wchodzi w
okres wielomilionowych
inwestycji zwi¹zanych z
udzia³em w projekcie budowy sieci szerokopasmowej na terenie Wielkopolski, co jest zwi¹zane z du¿ymi nak³adami finansowymi, a co za tym
idzie, wiêkszym ryzykiem prowadzenia dzia³alnoœci. Spó³dzielcy musieli podj¹æ decyzjê czy
dalej pozostaæ akcjonariuszem INEA S.A.,
utrzymuj¹c dotychczasowy udzia³ posiadanych
akcji i wesprzeæ kapita³owo inwestycje, czy te¿
sprzedaæ posiadane akcje. Cz³onkowie Zgromadzenia zag³osowali za
podjêciem uchwa³y w
sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne zbycie
przez Spó³dzielniê akcji
spó³ki INEA S.A.
Zmiany w Statucie,
przygotowane w wyniku
¿¹dania zg³oszonego

przez grupê cz³onków
nie uzyska³y wymaganej
wiêkszoœci 2/3 g³osów.
Jedn¹ z kwestii poruszanych na Zebraniach by³o
równie¿ rozpatrzenie odwo³ania od decyzji Rady
Nadzorczej w sprawie
wykreœlenia z rejestru
jednego z cz³onków
Spó³dzielni. Zdecydowana wiêkszoœæ zebranych
zag³osowa³a za skreœleniem go z listy spó³dzielców.
Po
zakoñczeniu
wszystkich 19 czêœci
Walnego Zgromadzenia,
10 czerwca br., w Domu
Kultury ,,Jêdruœ” odby³o
siê zebranie wszystkich
Przewodnicz¹cych. Wtedy to nast¹pi³o zliczenie
wyników g³osowañ ze
wszystkich czêœci Walnego, a na ich podstawie
stwierdzono ostateczne
wyniki
g³osowania
uchwa³. Wyniki g³osowañ
zostan¹ wywieszone na
tablicach og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du i w Kierownictwach Osiedli.
Patrycja Dubia³

USTAWA „ŒMIECIOWA”

Bêdzie dro¿ej
i gorzej
Dotychczas wszystko funkcjonowa³o zgodnie z prawami rynku. By³a konkurencja wœród firm wywo¿¹cych odpady. Klient na tym korzysta³, bo ceny
wynika³y ze zdrowej konkurencji. Teraz, po wprowadzeniu w ¿ycie tzw. ustawy
„œmieciowej”, nast¹pi chaos. Taka jest opinia komentatora z Centrum im. Adama Smitha. Fundacja jest pierwszym w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej, niezale¿nym instytutem naukowo-badawczym. Centrum nie jest zwi¹zane z ¿adn¹ instytucj¹ polityczn¹. - Funduj¹c zmianê ustawow¹ parlament stworzy³ samorz¹dom mo¿liwoœæ pozyskiwania dodatkowych dochodów wskutek
opodatkowania mieszkañców. Przy okazji dojdzie do zniszczenia systemu, który
w miarê sprawnie dzia³a³. Nikt z zainteresowanych nie ukrywa, ¿e mniejsi odbiorcy œmieci po prostu bêd¹ zmuszeni zawiesiæ dzia³alnoœæ. Je¿eli rzeczywiœcie chodzi³o o to, aby odpady by³y w wiêkszym stopniu segregowane, to trzeba by³o wymusiæ prawnie, aby firmy wywo¿¹ce odpady, wywozi³y je na wysypiska po segregacji. Tymczasem na razie pewne jest jedno: wszyscy wiêcej zap³acimy za wywóz œmieci – us³yszeliœmy w telewizyjnym komentarzu.
Dotknie to, niestety, tak¿e spó³dzielców, gdzie system funkcjonowa³ wrêcz
modelowo.
Od lipca stawka za œmieci znacznie wzrasta. I chodzi tu o stawkê za œmieci
niesegregowane, bo w spó³dzielni raczej trudno bêdzie stworzyæ tak¹ sytuacjê, aby wszyscy segregowali œmieci. Jednoczeœnie warto pamiêtaæ o tym,
¿e Spó³dzielnia nie bêdzie mia³a wp³ywu na wybór firmy, która bêdzie wywoziæ
œmieci. - Do tej pory mogliœmy wybieraæ ofertê takiej firmy, która zapewnia³a
najlepszy dla nas poziom us³ug i to siê sprawdza³o – mówi¹.
Kto za to wszystko samorz¹dowcom zap³aci? Oczywiœcie my mieszkañcy. Jedn¹
polityczn¹ decyzj¹ zniszczono coœ, co funkcjonowa³o od lat. Teraz bêdzie dro¿ej i gorzej.
Jerzy Raube
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DOCIEPLENIA
NA OS. STARE ¯EGRZE I OR£A BIA£EGO
Mieszkañców osiedli Stare ¯egrze i Or³a Bia³ego czekaj¹ chwilowe utrudnienia.
Trwaj¹ bowiem prace zwi¹zane z docieplaniem, a tak¿e
odnawianiem balkonów w
niektórych blokach.
4 czerwca br rozpoczê³y
siê prace termomodernizacyjne w budynkach o nr 2-5 oraz
6-9 na Starym ¯egrzu. W ich
zakres wchodz¹ docieplenia
œcian budynków, daszków
nad loggiami i wiatro³apami.
Zostan¹ tak¿e wymienione
rynny, barierki stalowe i os³ony na balkonach, jak równie¿
instalacja odgromowa. Remonty potrwaj¹ do koñca
paŸdziernika br. Ca³oœæ inwestycji na tym osiedlu to koszt
ponad 2 760 000 z³.
Z kolei na os. Or³a Bia³ego 89-101 przy okazji termo-

modernizacji loggie wiêkszej
czêœci budynku zyskaj¹ nowe
izolacje, a tak¿e posadzki.
Nowy wygl¹d bêd¹ mia³y tak¿e wejœcia do klatek schodowych. Zostan¹ tam wymienione okna i drzwi wejœciowe, a
posadzka przed nimi zostanie
zast¹piona na kostk¹ brukow¹. Remont opiewaj¹cy na
kwotê ok. 5 800 000 z³ potrwa
do 30 listopada br.
W zwi¹zku z remontami,
które bêd¹ wykonywane z
rusztowañ, Kierownictwa
Osiedli zwracaj¹ siê z proœb¹
o zamykanie okien podczas
nieobecnoœci w domu oraz o
usuniêcie z balkonów wszelkich przedmiotów, które mog³yby sprawiaæ utrudnienia
pracownikom.
Wa¿nym
aspektem
wszystkich prac docieplenio-

wych jest ochrona ptaków i
nietoperzy zamieszkuj¹cych
wiêkszoœæ budynków na ratajskich osiedlach. Przed robotami budowlanymi, Polskie
Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” przeprowadzi³o inwentaryzacjê miejsc
lêgowych tych zwierz¹t oraz
zabezpieczy³o miejsca potencjalnego gniazdowania. Te
dzia³ania niezbêdne by³y m.in.
do uzyskania przez Spó³dzielniê pozwolenia na prace termomodernizacyjne. W zamian, ptaki i nietoperze zyskaj¹ nowe miejsca, gdzie
bêd¹ mog³y zak³adaæ swoje
gniazda, m.in. w nowych budkach, które zostan¹ umieszczone na budynkach i okolicznych drzewach.
Patrycja Dubia³
Fot.autor

DOCIEPLENIE
PAWILONU NA
OS. OŒWIECENIA
Budynek us³ugowy na os. Oœwiecenia 59 bêdzie unowoczeœniony i zmodernizowany.
Zmieni siê tak¿e otoczenie budynku, m.in. pojawi¹ siê udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych. Trwaj¹cy od kwietnia br. remont potrwa jeszcze 2 miesi¹ce.
Aktualnie odbywa siê docieplanie pawilonu, a wiêc
modernizacja ca³ej elewacji
zewn¹trz. Projekt przewiduje
tak¿e wymianê okien w budynku oraz zainstalowanie
oœwietlenia przed nim. Z kolei
pomiêdzy budynkami 59 i 60
(miêdzy pawilonem, a bibliotek¹) powstanie zadaszenie.
Nowoœci¹ bêdzie tak¿e przebudowa schodów prowadz¹-

cych na piêtro budynku oraz
zainstalowanie windy, dziêki
której osoby niepe³nosprawne
bêd¹ mog³y z wiêksz¹ ³atwoœci¹ korzystaæ z pawilonu.
Zyska równie¿ jego otoczenie.
Zostanie tam u³o¿ona kostka
brukowa w zastêpstwie dotychczasowego asfaltu. Odœwie¿ony wygl¹d bêdzie mia³a tak¿e siedziba Biblioteki Raczyñskich, gdzie zosta³y po-

malowane œciany zewnêtrzne
budynku. Wszystkie prace
wykonuje Zak³ad BudowlanoRemontowy. W pawilonie na
os.Oœwiecenia obecnie ma
sw¹ siedzibê m.in. bank ING,
Ratajska Telewizja Kablowa,
Poczta Polska, Biuro Obs³ugi
Klienta INEI oraz Biblioteka
Raczyñskich.
Patrycja Dubia³
Fot.autor
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Malarskie popo³udnia
W kameralnej atmosferze pracowni plastycznej
DK "Jêdruœ" spotykaj¹

siê w czwartkowe popo³udnia seniorki, które ³¹czy
wspólna twórcza pasja.

Amatorki rozwijaj¹ sw¹ wizualn¹ wra¿liwoœæ i talent
manualny pod wnikliwym

Wspomnienie
z pobytu w Bu³garii
Pod koniec maja ostatni raz odby³o siê miêdzynarodowe spotkanie w Haskovie (Bu³garia), w ramach projektu Comenius „Arts and Music In Inter (Cultular) Action-AMICA”. W projekt, trwaj¹cy dwa lata, zaanga¿owa³o siê osiem pañstw: Polska, Bu³garia, Litwa, Holandia,
Hiszpania, Rumunia, Turcja, W³ochy. Wziê³o w nim udzia³ równie¿ nasze ratajskie Gimnazjum nr 23 z osiedla Jagielloñskiego. W wizycie podsumowuj¹cej udzia³ wziêli uczniowie tej
szko³y: Patrycja Przedwojska, Monika Olkiewicz i Franciszek Korzeniewski. Koordynatorem
polskiego projektu jest Pani mgr Ma³gorzata Brambor. Oto wspomnienia jednej z uczennic:
Bardzo ¿a³ujê, ¿e o wycieczce do Bu³garii mogê mówiæ ju¿ tylko w czasie przesz³ym. Dziêki dyrektorowi naszej szko³y – Paw³owi Grzeœkowiakowi oraz nauczycielce
jêzyka angielskiego – Ma³gorzacie Brambor, razem z moimi kolegami z klasy 2B mogliœmy prze¿yæ fantastyczn¹ przygodê. Udaliœmy siê w podró¿ do
bu³garskiej szko³y, której patronem s¹ Œw. Cyryl i Metody.
W tym czasie wiele zwiedziliœmy, miêdzy innymi Haskovo
po³o¿one w po³udniowej czêœci
Bu³garii, nad którym wznosi siê
najwy¿szy na œwiecie pomnik
Marii Panny. Widzieliœmy te¿

drugie co do wielkoœci miasto
w Bu³garii –Plovdiv – w którym
znajduje siê teatr pamiêtaj¹cy
cesarstwo rzymskie, i który zdobi¹ œredniowieczne uliczki.
Trudno nie podziwiaæ piêknych krajobrazów Bu³garii: malowniczych pól i ³¹k, szarych
szczytów gór, pokrytych œniegiem oraz ogromnych plantacji
winogron. Korzystaj¹c z okazji,
odwiedziliœmy tak¿e winnicê
„Katarzyna”, gdzie poznaliœmy
tajniki produkcji wina.
Najbardziej jednak podoba³o mi siê to, ¿e mia³am okazjê zobaczyæ codzienne, zwyczajne ¿ycie Bu³garów, bowiem ka¿dy uczeñ mieszka³ u

bu³garskiej rodziny. To by³a
œwietna okazja, ¿eby posmakowaæ tradycyjne potrawy, poznaæ zwyczaje bu³garskie, wykorzystaæ w praktyce znajomoœæ jêzyków obcych, ale
przede wszystkim zawrzeæ
nowe przyjaŸnie. Po po³udniu
ulice, parki i place zabaw w
Hascovie s¹ pe³ne dzieci. Gdy
m³odzie¿ ma wolny czas, wychodzi na œwie¿e powietrze.
Nie ma tu mowy o nudzie. Dlatego te¿ chêtnie korzystaliœmy
z pogody i mi³ej atmosfery i po
zajêciach wychodziliœmy razem z nowymi kolegami. A propos szko³y - lekcje wygl¹daj¹
tam zupe³nie inaczej ni¿ w tradycyjnych, polskich szko³ach,
co by³o dla nas wielkim zaskoczeniem.
Bu³garia urzek³a nas swoim ciep³em, piêkna pogod¹ i
goœcinnoœci¹. Na ka¿dym z
nas zrobi³a wielkie wra¿enie.
Myœlê, ¿e jeszcze tam kiedyœ
wrócimy... Tymczasem mo¿emy j¹ bardzo mi³o wspominaæ,
a tak¿e dbaæ o nowe, polskobu³garskie przyjaŸnie.
Uczennica klasy 2B
Patrycja Przedwojska

profesjonalnym okiem Katarzyny Niemczewskiej-Papie¿. Pocz¹tkowo zg³êbia³y
tajniki techniki pasteli, nastêpnie akwareli, a od niedawna zajmuj¹ siê malarstwem olejnym. Technika ta
wymaga wiele cierpliwoœci
i czasu, bywa nie³atwa nawet dla profesjonalistów. Tematyka, któr¹ panie podejmuj¹ najchêtniej to martwa
natura - owoce i kwiaty, motywy roœlinne oraz pejza¿ adekwatny do zmieniaj¹cych sie pór roku. Ucz¹ siê
na przyk³adach dzie³ dawnych mistrzów, obrazach
wspó³czesnych twórców, inspiruj¹ siê fotografiami.
Pani Kasia natomiast pilnuje, by p³ótna by³y prawid³owo skomponowane,
barwy pozostawa³y "niezbrudzone", a plamy koloru œwie¿o po³o¿one. Pozostaje zatem ¿yczyæ Paniom wiosennej twórczej
weny i czekaæ na efekt
pracy w formie wystawy.
Tekst i fot. JM
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Pod takim has³em odby³
siê festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu organizowany tradycyjnie na terenie
Szko³y Podstawowej nr 18
(os. Armii Krajowej) przez nauczycieli, pracowników oraz
Radê Rodziców, przy wspó³pracy DK „Jêdruœ”. Powodzeniem cieszy³y siê konkurencje,
w których mo¿na by³o przetestowaæ sw¹ sprawnoœæ:
sprawdziany szybkoœci,
skocznoœci, gibkoœci, celnoœci
oraz si³y miêœni, a tak¿e pi³karski i koszykarski tor przeszkód, tym bardziej, ¿e zali-

czenie konkurencji dawa³o
szansê na wylosowanie nagrody. Równie¿ konkurencje
zespo³owe, jak przeci¹ganie
liny czy przechodzenie przez
hula-hop, gromadzi³y wielu
chêtnych, a nagradzane by³y
najaktywniejsze klasy i duety
dziecko-rodzic. Nawet konkurs plastyczny dotyczy³ aktywnoœci fizycznej – jego
uczestnicy mieli przedstawiæ
kred¹ na asfalcie, w jaki sposób dbaæ o formê. Jak przysta³o na imprezê promuj¹c¹
zdrowy tryb ¿ycia, wœród nagród konkursowych domino-

wa³ sprzêt sportowo-rekreacyjny, a zamiast s³odyczy
dzieci otrzymywa³y jab³ka i
marchewki. Poza prezentacjami wokalnymi uczniów i Mini
Playback Show, nie zabrak³o
pokazów tanecznych – formacji uczniowskich hip-hop,
Szko³y Tañca Hajdasz, a tak¿e m³odziutkich cheerleaderek z Kolejorz Kids i Juniors
(DK „Jêdruœ”). Chêtni mogli
zmierzyæ siê z tenisem ziemnym (sekcja J. G¹siorka), a na
zakoñczenie pokibicowaæ zawodnikom podczas rozgrywek
hokeja ulicznego.
JM

Karate w modzie
Po raz dziewi¹ty Domy
Kultury SM „Osiedle M³odych” w Poznaniu: „Jêdruœ”,
„Jagiellonka”, „Na Piêterku”, „Orle Gniazdo” z Ogniskiem TKKF “PIAST” w Poznaniu przy wsparciu Wydzia³u Sportu Urzêdu Miasta
Poznania zorganizowa³y Wiosenny Turniej w Karate Tradycyjnym dla Dzieci i M³odzie¿y. W Turnieju mogli startowaæ uczestnicy zajêæ karate prowadzonych w placówkach z terenu Poznania i okolic. Startowa³o blisko 80 za-

wodników. Najm³odsi adepci tradycyjnej japoñskiej sztuki walki mieli okazjê nauczyæ
siê sportowej rywalizacji, a
tak¿e sprawdziæ umiejêtnoœci
nabyte w trakcie ca³orocznych treningów karate. Najlepszymi okazali siê Jakub
Kosmowski (KKT „Orze³” Poznañ) - kata ind.dzieci do lat
7 , Mateusz Chojnowski (DK
„Jagiellonka”) - kata ind. dzieci 8-9 lat (9-8 kyu), Nicolas
Grek (KKT „Orze³” Poznañ) kata ind. ch³opców 8-9 lat,
Kamila Ka³ucka (KKT „Orze³”

Poznañ) - kata ind. dziewcz¹t
10-12 lat, Kordian Wolniewicz
(DK „Jagiellonka”) - kata ind.
ch³opców 10-12 lat (9-7 kyu),
Adrian Minge (KKT „Orze³”
Poznañ) - kata ind. ch³opców
10-12 lat (6-4 kyu). Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali
puchary i upominki za I miejsce oraz medale i upominki
za II, III i IV miejsca. Wszyscy zawodnicy zostali udekorowani medalami uczestnictwa i dostali s³odki upominek.
JM
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Dni Sportu 2013
W dniach 7-8 czerwca w ramach
Dni Sportu odby³ siê turniej siatkówki pla¿owej.
Organizatorem zawodów by³
Dom Kultury „Polan 100” oraz Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle
M³odych” . Turniej rozgrywano na
boisku przy Zespole Szkó³ nr 1 na
Os. Stare ¯egrze. Rywalizowano w

kategoriach: kobiet, mê¿czyŸni oraz
mixt czyli pary mieszane. Pierwszego dnia odby³ siê turniej par damskich. Grano systemem pucharowym, w finale gra³y 3 najlepsze ekipy „ka¿dy z ka¿dym”. Najlepsze
wœród pañ okaza³y siê Wybuchowe
w sk³adzie Agata Kowalska i Anna
Urych-Turska. Drugie miejsce zajê-

³y dziewczyny z zespo³u Ma³a Kosa
(Joanna Koska, Joanna Przybylska). Ostatnie miejsce na podium
przypad³o duetowi rodzinnemu –
Beacie i Barbarze Cichowlas. W
sobotê na siatkarskim piasku zaprezentowali siê panowie oraz duety
mieszane. Pomimo deszczu uda³o
siê rozegraæ mecze decyduj¹ce o
kolejnoœci. Koñcowa klasyfikacja
drugiego dnia zmagañ:
Mê¿czyŸni:
1.Tuñczyki (Pawe³ Wa³owski, Pawe³
Jaroszczak)
2.Czarni (Bartosz Rubaszewski,
Mateusz Kiersznicki)
3.El Cavaleros (Pawe³ Laszuk, Micha³ Sikorski)
Mixt:
1.Helmuty i Helgi (Anna Urych-Turska, Pawe³ Wa³owski)
2.Yasumi Volley (Weronika JungKonwiñska, Sebastian Bartel)
3.Tramblanka ( Malwina Filipowicz,
Szymon Niemier)
Tekst i fot.
Rados³aw Kijak

Na „Ratajance”
Zespó³ "The Beatlemen" - najlepsi Polscy Beatlesi - z Wroc³awia
zapewni³ sympatyczn¹ zabawê do
zmroku uczestnikom tegorocznego
festynu "Ratajanka".
Po otwarciu imprezy, któr¹ prowadzi³ Jacek Handke, odby³ siê koncert Nekielskiej Orkiestry
Dêtej pod dyrekcj¹ Eugeniusza
Drewniaka. W trakcie festynu mo¿na by³o te¿ podziwiaæ musztrê i koncert galowy tej orkiestry. Ma¿oretki
wyst¹pi³y w uk³adach choreograficznych przygotowanych przez Gabrielê Drewniak.
Sekcje i zespo³y z domów kultury SM "Osiedle M³odych" zaprezentowa³y Przegl¹d Amatorskiego
Ruchu Artystycznego. Wyst¹pi³y
trzy grupy wiekowe zespo³u "Fart"
oraz grupy "Eureka"i "Erato".
Cz³onkowie grupy "Erato" pokazali przedstawienie "Podró¿e Pana
Kleksa", a w tytu³ow¹ postaæ wcieli³ siê jej kierownik artystyczny - Karol Napieralski.
Nast¹pi³o uroczyste otwarcie
"Ratajanki". Wziêli w nim udzia³: prezes SM "OM" - Tadeusz Stachow-

Pojedynek wojów

ski, kierownik Administracji os. Jagielloñskiego, Oœwiecenia, Powstañ Narodowych - Jerzy Urbaniak, zastêpca przewodniczego RO
- Zbigniew Stachowiak, cz³onek
Komisji ds. kultury i Mediów RN SM
"OM" - Teresa Kotliñska, kierownik
Jagiellonki - Miros³aw Wzi¹tek. Prezes Tadeusz Stachowski przypomnia³, ¿e "Ratajanka" odbywa siê
ju¿ po raz dwudziesty.
W dalszej czêœci programu
by³ wystêp zespo³u "3 po 3", który
gra i œpiewa od roku muzykê funky,
soul, blues.
Zespó³ "Kolejorz Girls" przedstawi³ program "Lata 60 i 70-te". Prowadz¹ca go Marta Maj z r¹k kierownika "Jagiellonki" - Miros³awa Wzi¹tka na zakoñczenie wystêpu otrzyma³a bukiet kwiatów.
Czterech wojów z IX i X wieku pocz¹tków pañstwa polskiego cz³onków Stowarzyszenia Mi³oœników Kultury Œredniowiecznej "Dru¿yna Wici" w Poznaniu z siedzib¹
w DK "Na Piêterku" przedstawi³o
pokaz walk i pojedynków. Grup¹ kieruje Mariusz Urbaniak.

Festyn zakoñczy³ siê o zmroku,
a Zespó³ "the Beatlemen" z Wroc³awia bisowa³. Jeden z jego cz³onków wyrazi³ przekonanie, ¿e powinni ¿a³owaæ ci, którzy nie wziêli
udzia³u w zabawie towarzysz¹cej
koncertowi.
"Ratajanka" mia³a szereg innych
atrakcji. By³a osada œredniowiecznych wojów, mo¿na by³o spróbowaæ
swoich sil w strzelaniu z ³uku. Z miejscowoœci Pecna ko³o Mosiny przyby³ prowadzony przez Grzegorza
Kosowskiego Skansen Wiejska Zagroda. By³y w nim zwierzêta, stare
narzêdzia, do najwiêkszej atrakcji
nale¿a³o pieczenie przez najm³odszych ma³ych chlebków pszennych
na dro¿d¿ach. M³odzi ludzie chêtnie ogl¹dali wóz bojowy z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 7. Odby³
siê przy tym wodny pokaz - stra¿acy zademonstrowali kurtynê wodn¹.
Najm³odsi mieli te¿ okazjê skorzystaæ z innych atrakcji: zamku powietrznego, basenu wodnego,
uczestniczyæ w zabawach rekreacyjnych, sprawnoœciowych,
uczestniczyæ w przeja¿d¿kach
bryczk¹, konkursie plastycznym.
Cz³onkowie 51 Poznañskiej Dru¿yny Harcerskiej "{¯r" oraz 9 Œrodowiskowej Swarzêdzkiej Dru¿yny
Harcerskiej prowadzili stoisko informacyjne SM "OM".
Organizatorami festynu "Ratajanka" byli: Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Osiedle M³odych" w Poznaniu,
Dom Kultury "Jagiellonka", Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury, Kierownictwo Administracji i
Rada Osiedla Jagielloñskiego,
Oœwiecenia, Powstañ Narodowych.
Imprezê sponsorowali: "Chata Polska", "Inea", "Remondis", firma Soko³ów. Patronat medialny sprawowali: "Gazeta Ratajska" i Ratajska
Telewizja Kablowa.
Tekst i fot. Robert Wrzesiñski

Musztra paradna Nekielskiej Orkiestry Detej

Podziêkowanie dla "Kolejorz Girls"

Reklama
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