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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

Wszystkim mieszkañcom ¯egrza,
w imieniu Rady i Zarz¹du Osiedla ¯egrze,

¿yczê zdrowych, weso³ych i udanych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

spêdzonych w otoczeniu rodziny
i przyjació³, a tak¿e udanej, szalonej,

radosnej nocy Sylwestrowej.
Natomiast w nadchodz¹cym Nowym, 2018 roku ¿yczê

jak najmniej problemów i jak najwiêcej sukcesów
w ¿yciu osobistym i zawodowym.

Szymon Ossowski

Przewodnicz¹cy Rady Osiedla ¯egrze

Od kilku lat drugi numer naszego pó³rocznika G³os ¯egrza wydajemy w grudniu. Ko-
niec roku to najlepszy czas na podsumowanie mijaj¹cego roku oraz na ostateczne sfor-
mu³owanie planów na kolejny rok. Rok 2017 by³ dla Rady Osiedla czasem intensywnej
pracy, która wreszcie zaowocowa³a wymiernymi rezultatami. Uda³o nam siê doprowadziæ
do budowy nowego, wiêkszego boiska w SP 64 na Or³a Bia³ego, z którego bêd¹ korzy-
staæ uczniowie i mieszañcy. Bardzo zaawansowane s¹ prace nad parkiem – polan¹ w
centralnej czêœci Or³a Bia³ego. W przysz³ym roku kolejne inwestycje zostan¹ ukoñczone.
Nie tylko polana nabierze ostatecznych kszta³tów, ale rozpocznie siê budowa (i miejmy

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy ¯egrza.
nadziejê, ¿e zostanie w tym samym roku ukoñczona) Sportowego ¯egrza – kompleksu
sportowego na terenie JRG nr 7 na Starym ¯egrzu. Zapowiada siê wiêc kolejny rok uda-
nych inwestycji na osiedlu.

Jak zawsze zachêcamy te¿ do sta³ego kontaktu z nami za poœrednictwem strony
internetowej  http://zegrze.poznan.pl/ oraz naszego profilu na Facebooku https://web.fa-
cebook.com/Zegrze.Poznan/

Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady Osiedla ¯egrze

Polana na Or³a Bia³ego nabiera kszta³tów i … blasku !
Kolejny etap ukoñczony

! Kiedy w roku 2011 pojawi³y
siê plany budowy bloków ko-
munalnych w tym miejscu,
chyba ma³o kto wierzy³, ¿e
uda siê zagospodarowaæ te-
ren w inny sposób - parko-
wy. Tym bardziej, ¿e nied³u-
go potem terenami znajdu-

j¹cymi siê na polanie zainte-
resowa³ siê deweloper. Jed-
nak uda³o siê! Ma³ymi kroka-
mi idziemy do przodu. Naj-
pierw Rada Osiedla ¯egrze
sprzeciwi³a siê, zgodnie z wol¹
mieszkañców, budowie kolej-
nych bloków, a nastêpnie istot-
nie przyczyni³a siê do uchwa-

lenia Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Or³a Bia³ego, który osta-
tecznie zablokowa³ mo¿li-
woœæ budowy na tym terenie
obiektów mieszkalnych, do-
puszczaj¹c jedynie w tym
miejscu tereny parkowe i
obiekty sportowe.

W tym roku powsta³ pro-
jekt, asfaltowe uliczki i oœwie-
tlenie. W roku przysz³ym -
wiosn¹ – powstanie ma³a ar-
chitektura, wybieg dla psów
z wyposa¿eniem, zostan¹ do-
konane nasadzenia drzew i
krzewów. Ponadto zostanie
uporz¹dkowany teren oraz

przygotowane trawniki.
Wszystko to jest mo¿liwe
dziêki dziêki œrodkom, które
jako Rada Osiedla pozysku-
jemy z ró¿nych Ÿróde³: Po-
znañskiego Bud¿etu Obywa-
telskiego, konkursom granto-
wym, darowiznom (od Spó³-
dzielni Mieszkaniowej Osie-

dle M³odych w Poznaniu oraz
od osób prywatnych). Nale¿y
te¿ pamiêtaæ, ¿e dopóki
czêœæ terenu bêdzie w rêkach
prywatnych, tak d³ugo nie uda
siê w 100 % zagospodarowaæ
tego terenu.

£.K. SZO
Fot. £.K.
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Termomodernizacja Szko³y Podstawowej nr 64

W œrodê 13 grudnia inwestycja realizowana ze œrodków
Rady Osiedla ¯egrze oraz dziêki dofinansowaniu z konkursu
grantowego dla osiedli zosta³a odebrana. Mo¿na wiêc stwier-
dziæ, ¿e boisko jest gotowe. Teraz tylko nale¿y czekaæ na ofi-
cjalne otwarcie. W przysz³ym roku powstan¹ jeszcze ³awki i
oœwietlenie (dziêki PBO18).

SZO, fot. UKS Orlik

Boisko przy Szkole Podstawowej
nr 64 odebrane !!!

Szko³a Podstawowa nr
64 na osiedlu Or³a Bia³e-
go po wielu latach docze-
ka siê termomodernizacji.
Zgodnie z projektem bu-
d¿etu Miasta Poznania in-
wes tyc ja  mia ³aby  byæ
przeprowadzona ju¿  w
roku przysz³ym tj. 2018.
Rada Osiedla ¯egrze w
roku ubieg³ym na sesji w

dn iu  4  l i pca  pod jê ³a
uchwa³ê nr XIV/65/V/2016
w której zwróci³a siê do
Prezydenta Miasta o ujê-
cie w bud¿ecie zadania
dotycz¹cego termomoder-
nizacj i  budynku szko³y.
Potrzebê przeprowadza-
nia prac wielokrotnie sy-
gnalizowa³a dyrekcja pla-
cówki. Poza aspektem fi-

nansowym (oszczêdnoœci
na energii grzewczej po
przeprowadzeniu moder-
nizacji), istotna jest rów-
n ie¿  kwest ia  w izua lna.
Obecnie elewacja budyn-
ku szko³y jest nieestetycz-
na, zdewastowana. Ca³-
kowity koszt przeprowa-
dzenia modernizacji ca³e-
go obiektu wed³ug koszto-

rysu  przygotowanego
przez dyrekcjê wynosi ok.
439.000 z³. Cieszymy siê,
¿e powy¿sze zadanie zna-
laz³o siê w planach Wy-
dzia³u Oœwiaty.

Jednoczeœn ie  war to
podkreœliæ, ¿e w tym roku
Rada Os ied le  ¯egrze
zwróci³a siê do Wydzia³u

Oœwiaty z wnioskiem o
przeprowadzenie termo-
modern izac j i  budynku
przedszko la  nr  178 na
osiedlu Or³a Bia³ego. W
chwili obecnej nie wiado-
mo, czy uda siê t¹ inwe-
stycjê równie¿ przeprowa-
dziæ w roku 2018, czy bê-
dzie trzeba poczekaæ na
rok kolejny. Docelowo w

p lanach Rady  Os ied la
¯egrze jest zabieganie o
przeprowadzenie remontu
elewacji wraz z wykona-
niem termomodernizacj i
wszystkich przedszkoli na
osiedlu Or³a Bia³ego.

£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla

Prace w placówkach
oœwiatowych
w roku 2018

Rada Osiedla ¯egrze
przy wspó³pracy z dyrekto-
rami placówek oœwiatowych
z terenu osiedla wskaza³a
zadania remontowe na rok
2018. W planie prac remon-
towych znalaz³y siê: remont
tarasu w przedszkolu nr 20,
wymiana termo-zaworów
oraz remont toalety przy
szatni w Przedszkolu nr 21,
modernizacja wejœcia do
przedszkola w Przedszkolu
nr 178, wymiana p³ytek
œciennych oraz malowanie
kuchni w Przedszkolu nr
180, remont szatni oraz sal
lekcyjnych w Szkole Pod-
stawowej nr 64, remont sa-

nitariatów oraz bloku spor-
towego w Szkole Podsta-
wowej nr 50. Ponadto Rada
Osiedla ¯egrze dofinansu-
je zakup szafek dla uczniów
Szko³y Podstawowej nr 64.
Wspieranie dzia³alnoœci
miejskich placówek oœwia-
towych jest statutowym
obowi¹zkiem Osiedla
¯egrze. Co roku obowi¹zek
ten Rada Osiedla stara siê
wype³niaæ w ramach posia-
danych œrodków finanso-
wych.

£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla
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Szko³a ³¹czy pokolenia
„Szko³a miêdzypokole-

niowe miejsce spotkañ” to
projekt, który zosta³ zrealizo-
wany 25 listopada 2017 roku
w Zespole Szkó³ z Oddzia-
³ami Integracyjnymi nr 1.
W godzinach 9.00 - 13.30
prawie sto osób uczestniczy-
³o w imprezie integracyjnej
zorganizowanej dla miesz-
kañców Osiedla: uczniów
oraz ich rodziców. Atrakcja-
mi by³y m.in. turnieje spor-

W listopadzie bie¿¹cego
roku Zarz¹d Dróg Miejskich
na wniosek Rady Osiedla
¯egrze dokona³ wielu inter-
wencyjnych remontów miej-
skich chodników znajduj¹-
cych siê na terenie dzia³ania
rady. W ramach napraw uzu-
pe³niono ubytki m.in. w chod-
niku wokó³ osiedla Or³a Bia-
³ego. Rada Osiedla ¯egrze
wielokrotnie zwraca³a siê do
Zarz¹du Dróg Miejskich z

Remonty miejskich chodników

towe, dmuchany zamek, czy
kawiarenka zapewniaj¹ca
poczêstunek. Uczestnicy
mogli spróbowaæ swoich si³
w ró¿nych dyscyplinach
sportowych: badmintonie,
tenisie sto³owym, hokeju
halowym. Odbywa³y siê tak-
¿e losowania wielu nagród.
Ka¿dy otrzyma³ upominek.
Rada Osiedla ̄ egrze wspó³-
finansowa³a minion¹ impre-
zê. Chcieliœmy kolejny raz

udowodniæ, ¿e szko³a to nie
tylko obowi¹zki dla dzieci,
ale te¿ miejsce na wszelak¹
aktywnoœæ dla uczniów i ro-
dziców. Samorz¹d Pomocni-
czy Osiedle ¯egrze od lat
wspiera wszystkie placówki
oœwiatowe z terenu Osiedla
w organizacji przeró¿nych
wydarzeñ kulturalnych, spor-
towych, edukacyjnych. W
ci¹gu roku organizowane
jest ³¹cznie kilkanaœcie im-

wnioskiem o ca³oœciow¹ wy-
mianê nawierzchni chodnika
wokó³ osiedla Or³a Bia³ego.
Jest to miejsce, gdzie wiele
osób biega w godzinach wie-
czornych. Póki, co jednak
zosta³y dokonane tylko na-
prawy tzw. interwencyjne.
Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿-
szej przysz³oœci uda siê prze-
prowadziæ gruntowny remont.
Ponadto na osiedlu Stare
¯egrze przy ulicy Redarow-

skiej zostan¹ wyremontowa-
ne dwa chodniki. Jeden na
wysokoœci nieczynnego mar-
ketu Aldi, drugi przy skrzy¿o-
waniu z ulic¹ Inflanck¹. O re-
monty tych chodników postu-
lowali mieszkañcy osiedla
Stare ¯egrze. Rada Osiedla
¯egrze ze swoich œrodków,
co roku na cele remontowe
przekazuje kilkadziesi¹t tysiê-
cy z³otych. Wszystkie miej-
sca, w których w Pañstwa

opinii konieczny jest remont
mo¿na zg³aszaæ poprzez
stronê internetow¹ Rady
Osiedla ¯egrze: http://
www.zegrze.poznan.pl. Rada
Osiedla wszystkie wnioski
bêdzie przekazywaæ do za-
rz¹dcy danej drogi: Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej „Osiedle
M³odych” lub do Zarz¹du
Dróg Miejskich.

£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla

prez. Wysoka frekwencja na
ka¿dej z nich utwierdza nas
w przekonaniu, ¿e warto, co
roku przeznaczaæ czêœæ
œrodków na ten cel. Ponad-
to do statutowych zadañ
Osiedla nale¿¹ dzia³ania
dotycz¹ce obszaru Osiedla
w zakresie: tworzenia wiêzi
lokalnych oraz oœwiaty, kul-
tury, sportu, rekreacji.

£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
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Jak co roku Rada
Osiedla ̄ egrze zorgani-
zowa³a dla mieszkañ-
ców uroczyste obchody
rocznicy (tym razem ju¿
99.) odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci.
To jedyna w roku uro-
czystoœæ o tak du¿ym
zasiêgu oraz charakte-
rze kulturalnym i spor-
towym organizowana
przez Radê. W tym roku
odby³a si ju¿ po raz
szesnasty.

Od rana w Zespole
Szkó³ z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi na os. Stare
¯egrze odby siê turniej

W przysz³ym roku, dziêki
bardzo du¿ej aktywnoœci na-
szych mieszkañców podczas
tegorocznej edycji Poznañ-
skiego Bud¿etu Obywatel-
skiego, w rejonie nr 8 obej-
muj¹cym Chartowo, Rataje i
¯egrze zostanie zrealizowa-
nych 6 projektów.

W g³osowaniu najwiêcej
g³osów otrzyma³ projekt Ron-
do Rataje- Rondo Staro³êka,
wygodnie rowerem. Remont
drogi rowerowej wzd³u¿ ul.
Zamenhofa poprzez obni¿e-

Wyniki PBO 18 w naszym
rejonie – jest dobrze !

Narodowe Œwiêto
Niepodleg³oœci

11 listopada na ¯egrzu

nie krawê¿ników i wyrówna-
nie nawierzchni na skrzy¿o-
waniach, na kwotê 355 000
PLN, który potrzyma³ 1411
g³osów.

Najwa¿niejszym jednak
dla mieszkañców Osiedla
¯egrze projektem jest po-
mys³, za którym opowiedzia-
³o siê niewiele mniej bo 1245
mieszkañców  - jest on zlo-
kalizowany w ca³oœci na
¯egrzu. Mamy na myœli oczy-
wiœcie Plac zabaw i boisko -
zmodernizujemy wszystko!

Modernizacja bazy sporto-
wo-rekreacyjnej przy SP 64
(oœwietlenie ogólnodostêp-
nego boiska wielofunkcyjne-
go oraz wzbogacenie placu
zabaw o nowe urz¹dzenia)
na kwotê 130 000 PLN.

Nieco ponad 1000 osób
wybra³o projekt Aktywni i
zdrowi. Program prozdrowot-
ny zwiêkszaj¹cy aktywnoœæ
fizyczn¹ mieszkañców, prze-
ciwdzia³aj¹cy chorobom cywi-
lizacyjnym (nadwaga, oty-
³oœæ, wady postawy), szaco-

wany na 244 820 PLN. Kolej-
ne projekty cieszy³y siê po-
parciem nieca³ego 1000
mieszkañców. Mowa o Re-
moncie holu SP6 na osiedlu
Rusa, którego za³o¿eniem
jest wyremontowanie holu
Szko³y Podstawowej nr 6 w

Poznaniu, za 499 000 PLN.
Finansowanie uzyska³y jesz-
cze projekt Bezp³atny fitness
i wspó³praca z dietetykiem
dla Pañ z zapewnion¹ bez-
p³atn¹ opiek¹ dla dzieci (139
000 PLN) oraz Poznanianki
æwicz¹ miêœnie mi³oœci.

Darmowe æwiczenia miê-
œni dna miednicy dla kobiet
(65 000 PLN). Miejmy nadzie-
jê, ¿e na etapie realizacji nie
pojawi¹ siê niespodziewane
przeszkody i wszystkie pro-
jekty zostan¹ sfinalizowane
zgodnie z za³o¿eniami.

SZO

pi³ki no¿nej o puchar
Rady Osiedla. Nastêp-
nie w Koœciele parafial-
nym pod wezwaniem
œwiêtego Mateusza
Aposto³a i Ewangelisty
na os.Or³a Bia³ego mia³
miejsce koncert zespo-
³u Castle Brass i i msza
œwiêta. Kulminacyjnym
punktem obchodów by³a
wieczornica, któr¹ zor-
ganizowali uczniowie i
nauczyciele Zespo³u
Szkó³ na os. Stare
¯egrze. By³a to bardzo
ciekawa lekcja historii,
któr¹ wys³uchali nie tyl-
ko mieszkañcy, ale i za-

proszeni goœcie. Wœród
nich byli miêdzy innymi
Pierwszy Zastêpca Pre-
zydenta Poznania Ma-
riusz Wiœniewski – wie-
loletni cz³onek Rady
Osiedla ¯egrze oraz
mieszkaniec osiedla,
Dziekan Rataj ks. Hen-
ryk Szymczak, Prezes
Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „Osiedle M³odych” w
Poznaniu Tadeusz Sta-
chowski, kierownik
Domu Kultury „Na Piê-
terku” Jacek Handke,
Zastêpca Dyrektora Wy-

dzia³u Wspierania Jed-
nostek Pomocniczych
Miasta Przemys³aw
Markowski. Aula szko³y
kolejny ju¿ raz by³a
przepe³niona. Po wie-
czornicy wszyscy
mieszkañcy otrzymali
tradycyjny poczêstunek
– grochówkê oraz roga-
le marciñskie. Rada ju¿
dziœ zaprasza miesz-
kañców na obchody 100
lecia odzyskania nie-
podleg³oœci za rok !

SZO


