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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

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Osiedla ¯egrze.
To ju¿ przedostatni numer naszego pó³rocznika „G³os ¯egrza” w tej kadencji Rady
Osiedla ¯egrze. Na wiosnê 2019 roku odbêd¹ siê wybory do poznañskich rad osiedli.
Ostatni G³os ¯egrza, podsumowuj¹cy kadencjê obecnej rady osiedla uka¿e siê w grudniu. W bie¿¹cym numerze chcemy poinformowaæ Pañstwa o uchwalonym w³aœnie bud¿ecie osiedla na 2019 roku oraz o tym, co aktualnie dziejê siê z inicjatywy Rady Osiedla
¯egrze.
Cieszymy siê, ¿e koniec kadencji zbiega siê z koñcem wielu inwestycji oraz
perspektyw¹ na rozpoczêcie kolejnych. Ukoñczone zosta³o boisko na terenie SP
64 na Or³a Bia³ego. Równie¿ polana na Or³a Bia³ego zostanie nied³ugo zrealizowana w ca³oœci. Niebawem rozpoczn¹ siê pracê nad „Sportowym ¯egrzem” i w
przysz³ym roku zostanie oddane boisko finansowane z PBO dla mieszkañców na
terenie JRG Nr 7 na Starym ¯egrzu. Trzy du¿e projekty uda³o nam siê w tej kadencji zrealizowaæ. Podsumowanie szczegó³owe zrobimy w grudniu, wtedy te¿ napi-

szemy o wszystkich naszych dzia³aniach przez te cztery lata.
Natomiast w najbli¿szej przysz³oœci zamierzamy wybudowaæ dwa kolejne boiska, jedno na Or³a Bia³ego niedaleko ryneczku, przy Przedszkolu Nr 20, wspólnie ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ „Osiedle M³odych” w Poznaniu przy wykorzystanie „du¿ego” grantu miejskiego. I drugie na terenie Zespo³u Szkó³ Nr 1 na os. Stare ¯egrze, tym razem dziêki
œrodkom z PBO19. Dotychczas nam siê udawa³o. Liczymy, ¿e i tym razem efekt zostanie
osi¹gniêty. W grudniu bêdziemy ju¿ mogli napisaæ, czy te projekty bêdê realizowane w
2019 roku.
Jak zawsze zachêcamy te¿ do sta³ego kontaktu z nami za poœrednictwem strony internetowej http://zegrze.poznan.pl/ oraz naszego profilu na Facebooku https://web.facebook.com/Zegrze.Poznan/
Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady Osiedla ¯egrze

Prace na Górnym Tarasie Rataj rusz¹ w po³owie sierpnia
W poniedzia³ek, 13 sierpnia, rozpoczn¹ siê prace na Górnym Tarasie Rataj.
Przebudowane bêdzie rondo ¯egrze i wyremontowana trasa wzd³u¿ ulic Chartowo
i ¯egrze. Powstan¹ równie¿ udogodnienia w postaci przejœæ naziemnych i zintegrowanych przystanków. Tramwaje wróc¹ na GTR pod koniec 2019 roku.
Na Górnym Tarasie
Rataj powstanie nowoczesna trasa tramwajowa
- trwa³a, stabilna, dostêpna dla osób niepe³nosprawnych, gwarantuj¹ca
ograniczenie emisji drgañ
i ha³asu oraz wysoki komfort podró¿owania. Kompletnie przebudowane
zostanie torowisko, a tak-

¿e sieæ trakcyjna na ca³ym
odcinku od ronda ¯egrze
do os. Lecha. Nowe oblicze
zyskaj¹ przystanki tramwajowe, a przystanek Os.
Czecha stanie siê przystankiem zintegrowanym,
tramwajowo-autobusowym, gdzie przesiadki
bêd¹ dokonywane „drzwi w
drzwi”. Tam równie¿ piesi

zyskaj¹ dodatkowe przejœcie naziemne, które
umo¿liwi swobodny dostêp do przystanku osobom niepe³nosprawnym .
Wiêcej na temat komunikacji podczas przebudowy
GTR mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej Zarz¹du Transportu Miejskiego
– www.ztm.poznan.pl
UMP

Boisko na terenie SP 64 ju¿ gotowe. Czekamy na oficjalne otwarcie!
Boisko na terenie SP
64 na os. Or³a Bia³ego,
które zosta³o od nowa wybudowane dziêki œrod-

kom pozyskanym przez
Radê Osiedla ¯egrze z
grantu miejskiego, osi¹gnê³o ju¿ swój ostateczny
wygl¹d. Dziêki dodatkowym œrodkom
z bud¿etu Rady postawiono ³awki, a
dziêki sukcesowi w
PBO18 powsta³o
oœwietlenie. To doskona³y dowód, ¿e
Rada
Osiedla
¯egrze wspólnie z
Dyrekcj¹ szko³y dba
nie tylko o samych
zawodników, ale tak¿e o kibiców. “A wiêc
pozosta³o ju¿ tylko
czekaæ na oficjalne
otwarcie boiska!
Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy
Rady Osiedla
¯egrze
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Samorz¹d pomocniczy, a osiedle spó³dzielcze
W Poznaniu funkcjonuj¹
42 samorz¹dy pomocnicze
nazywane osiedlami. Z terenem Spó³dzielni Mieszkaniowej „Osiedle M³odych” pokrywaj¹ siê 3 z nich: Rataje,
Chartowo oraz ¯egrze. Problemem z jakim borykaj¹ siê
zarówno osiedlowi radni z
miejskich rad osiedli, jak i
administracje i kierownictwa
spó³dzielczych osiedli jest to,
i¿ mieszkañcy bardzo czêsto
nie wiedz¹ z jakimi sprawami nale¿y zg³osiæ siê do danej instytucji. Mieszkañcy z
kwestiami spó³dzielczymi
kontaktuj¹ siê z miejskimi radami, natomiast ze sprawami dotycz¹cymi przestrzeni
miejskiej zg³aszaj¹ siê do
spó³dzielni mieszkaniowej lub

poszczególnych kierownictw.
Kwestie istnienia samorz¹dów pomocniczych reguluje ustawa o samorz¹dzie
gminnym na mocy której gmina, czyli Miasto Poznañ,
utworzy³a osiedla. Organami
uchwa³odawczymi osiedli s¹
rady osiedli (Chartowo,
¯egrze, Rataje), natomiast
wykonawczymi zarz¹dy osiedli. Organy te dzia³aj¹ w przestrzeni miejskiej pomagaj¹c
Miastu Poznañ (Prezydent,
Rada Miasta) w realizacji
podstawowych zadañ gminy.
Rady osiedla Chartowo,
¯egrze oraz Rataje w ramach
swoich kompetencji mog¹
uchwalaæ plan wydatków
osiedla (bêd¹cy czêœci¹ bud¿etu Miasta Poznania),

wnioskowaæ do Prezydenta
Miasta w sprawach dotycz¹cych osiedla (przestrzeni
miejskiej), opiniowaæ projekty uchwa³ oraz projekty organizacji ruchu, przebiegu linii
komunikacji zbiorowej, itd.
Wszystkie zadania, jakie realizuj¹ Osiedla poprzez swoje organy musz¹ znajdowaæ
siê w przestrzeni miejskiej.
Miejskie Rady Osiedli Chartowo, ¯egrze, Rataje nie
maj¹, wiêc kompetencji dotycz¹cych np. ustalania wysokoœci czynszów za lokale
mieszkalne, remontów klatek
schodowych, wind w blokach,
ocieplania budynków, bezpieczeñstwa na klatkach schodowych. Za sprawy te odpowiada Spó³dzielnia Mieszka-

niowa „Osiedle M³odych” miêdzy innymi poprzez swoje
Kierownictwa.
Specyfika samorz¹dowych osiedli miejskich Chartowo, ¯egrze, Rataje jest
taka, i¿ w bardzo du¿ym stopniu pokrywaj¹ siê z terenami
spó³dzielczymi. Ciê¿ko na
pierwszy rzut oka oceniæ, czy
dany grunt na którym zlokalizowany jest parking nale¿y
do spó³dzielni mieszkaniowej,
czy do Miasta. Informacje takie mo¿na uzyskaæ m.in. na
stronie internetowej http://
www.sip.geopoz.pl. Mapy
miejskie dostêpne w portalu
pokazuj¹, czy za dane grunty odpowiada Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Osiedle M³odych”, inny prywatny w³aœci-

Remonty w placówkach
oœwiatowych w roku 2018
Miesi¹ce letnie to bardzo
wa¿ny czas dla placówek
oœwiatowych. To w³aœnie w
okresie wakacji w szko³ach
oraz przedszkolach przeprowadzane s¹ prace remontowe. W tym roku najwiêksze
zmiany nast¹pi³y w Przedszkolu nr 21 – „Akademia
Pana Kleksa” oraz w Przedszkolu nr 178 – „Kwiaty Polskie”. Budynki w których funkcjonuj¹ przedszkola doczeka³y siê gruntownej termomodernizacji. Przeprowadzone
prace maj¹ wiêc charakter nie
tylko wizualny (malowanie)
ale przede wszystkim funkcjonalny. Wykonane zosta³y
tak¿e prace zwi¹zane z remontem tarasów przedszkolnych. Inwestycje zrealizowane zosta³y ze œrodków Miasta Poznania. Rada Osiedla
¯egrze wielokrotnie wskazywa³a na potrzebê przeprowadzenia termomodernizacji
budynków oœwiatowych znajduj¹cych siê na ¯egrzu.
W tym roku rozpocznie

Wiceprezydent Poznania
na Sesji Rady Osiedla
W lutym na sesji Rady
Osiedla ¯egrze obecny by³
I Zastêpca Prezydenta - p.
Mariusz Wiœniewski wraz
z podleg³ymi mu urzêdnikami. Poruszone zosta³y
m.in. kwestie zwi¹zane z:
stanem prawnym nieruchomoœci na Osiedlu
(kwestie mo¿liwoœci odzyskania przez Miasto grun-

tów pod rozbudowê terenów zielonych), budow¹
boisk sportowych przy ul.
Bobrzañskiej (na terenie
JRG-7), bezpieczeñstwem
(rozwój monitoringu miejskiego). Omówione zosta³y tak¿e sprawy zwi¹zane
z oœwiat¹ (planowane remonty w placówkach
oœwiatowych). Warto pod-

kreœliæ, ¿e Wiceprezydent
Wiœniewski doskonale zna
problemy naszego osiedla, gdy¿ jest mieszkañcem ¯egrza i wiele lat by³
cz³onkiem Rady Osiedla
¯egrze.
Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady
Osiedla ¯egrze

siê równie¿ termomodernizacja budynku Szko³y Podstawowej nr 64 na osiedlu Or³a
Bia³ego. Mamy nadziejê, ¿e
uda siê równie¿ zmodernizowaæ budynek ostatniego ju¿
Przedszkola nr 20. Ponadto
Rada Osiedla ¯egrze w swoim planie wydatków na rok
bie¿¹cy zabezpieczy³a œrodki finansowe na remont szatki w Szkole Podstawowej nr
64 oraz zakup szafek dla
uczniów. W Zespole Szkó³ z
Oddzia³ami Integracyjnymi nr
1 na osiedlu Stare ¯egrze
gruntownie wyremontowano
natomiast ³azienkê oraz szatnie w bloku sportowym. Placówki oœwiatowe zmagaj¹ siê
ka¿dego roku z olbrzymimi
potrzebami remontowymi.
Ka¿dego roku Rada Osiedla
¯egrze wspólnie z Wydzia³em Oœwiaty planuje kolejne
inwestycje w ramach bud¿etu Miasta Poznania.
£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla ¯egrze

ciel, czy mo¿e jednak Miasto
Poznañ. Korzystanie ze
wskazanego narzêdzia pozwala okreœliæ do kogo z
dan¹ spraw¹ nale¿y siê zwróciæ: do administracji i kierownictwa spó³dzielczego osiedla, czy mo¿e jednak do miejskiej rady osiedla. Wczeœniejsze zapoznanie siê z kwestiami prawnymi gruntów pozwoli
unikn¹æ rozczarowania oraz
przyspieszy za³atwienie sprawy.
Niestety, mieszkañcy którzy zg³aszaj¹ siê z problemem do niew³aœciwej instytucji musz¹ liczyæ siê z tym, ¿e
zostan¹ odes³ani do podmiotu, który danym terenem zarz¹dza. Zarówno Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle

M³odych”, jak i samorz¹dowe
rady Osiedli Miasta Poznania
nie maj¹ mo¿liwoœci realizacji zadañ na nie swoich terenach oraz w kwestiach wykraczaj¹cych poza swoje kompetencje. W wielu sprawach
zarówno Spó³dzielnia Mieszkaniowa, jak i samorz¹dowe
miejskie rady osiedla wspó³pracuj¹. Zdarza siê na przyk³ad, ¿e jeden chodnik znajduje siê na dwóch ró¿nych
dzia³kach: w czêœci na dzia³ce miejskiej, w czêœci natomiast spó³dzielni. W takich
sytuacjach wspó³praca jest
konieczna.
£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla ¯egrze
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Osiedlowe festyny
Ka¿dego roku na terenie
Osiedla ¯egrze odbywaj¹ siê
lokalne festyny w których
udzia³ mog¹ wzi¹æ wszyscy
chêtni mieszkañcy nie tylko
Osiedla, ale ca³ego Poznania. W tym roku w maju

wspólnie z parafiami oraz
szko³ami podstawowymi zosta³y zorganizowane dwie
majówki. Jedna na osiedlu
Or³a Bia³ego z okazji dnia 1
maja, druga na osiedlu Stare
¯egrze w dniu 12 maja. Za-

równo na jednej, jak i drugiej
majówce dla mieszkañców
czeka³a kie³basa z grilla oraz
rodzinne gry i zabawy.
W czerwcu natomiast
Rada Osiedla ¯egrze wspó³-

pracowa³a ze Stra¿¹ Po¿arn¹
w organizacji festynu „Bezpiecznie wakacje” przy Jednostce Ratowniczo – Gaœniczej nr 7 na osiedlu Stare
¯egrze oraz ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ „Osiedle M³o-

dych” przy realizacji festynu
„Rodzinnie na Or³a Bia³ego”.
Co roku we wszystkich festynach bierze udzia³ ³¹cznie kilkuset mieszkañców. Jest to
idealna okazja do integracji
œrodowiska lokalnego. Mamy

nadziejê, ¿e podobne inicjatywy uda siê zrealizowaæ równie¿ w przysz³ych latach.

nych osiedli oraz ze œrodków
UE w ramach rozszerzonego
projektu „Park Rataje w Poznaniu”.

£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla ¯egrze

£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla ¯egrze

Park na Or³a Bia³ego ci¹g dalszy…
W roku 2017 na osiedlu
Or³a Bia³ego Zarz¹d Zieleni

Miejskiej zrealizowa³ pierwszy etap prac przy budowie

osiedlowego parku w pobli¿u
Przedszkola nr 178. W ramach przeprowadzonej w listopadzie inwestycji wykonano alejki asfaltowe oraz
oœwietlenie g³ównych ci¹gów
pieszo-rowerowych.
W
czerwcu bie¿¹cego roku Zarz¹d Zieleni Miejskiej rozstrzygn¹³ przetarg na realizacjê kolejnego etapu inwestycji.
W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy zgodnie z wczeœniejszymi planami powstanie

wybieg dla psów wraz z wyposa¿eniem, zostan¹ nasadzone drzewa oraz krzewy.
Pojawi siê równie¿ ma³a architektura: ³awki oraz kosze
na œmieci. Zadanie zrealizuje wy³oniony w przetargu Zak³ad Kszta³towania Zieleni
GARDENS. Wartoœæ drugiego etapu inwestycji wynosi
ponad 600 000,00 z³. Œrodki
na ten cel zosta³y pozyskane
przez Radê Osiedla ¯egrze w
ramach konkursu na dofinansowanie zadañ inwestycyj-

Bud¿et Osiedla na rok 2019 uchwalony! Senioralnie na ¯egrzu

Statut Osiedla ¯egrze
okreœla, ¿e do wy³¹cznej
kompetencji Rady Osiedla
¯egrze nale¿y uchwalanie
planu wydatków osiedla. Na

sesji w dniu 30 lipca 2018
roku Rada Osiedla przyjê³a
tzw. „uchwa³ê bud¿etow¹” w
której okreœlono na jakie cele
powinny zostaæ wydatkowane œrodki wolne osiedla w
roku 2019. Zgodnie z planem
wydatków zdecydowan¹
czêœæ wydatków bêd¹ stanowi³y wydatki inwestycyjne. W
roku 2019 zaplanowano na
ten cel wiêksz¹ kwotê ani¿eli
w roku bie¿¹cym. Do podstawowych inwestycji zaproponowanych przez Radê Osiedla ¯egrze do realizacji miejskim jednostk¹ organizacyjnym oraz wydzia³om Urzêdu
Miasta Poznania w przysz³ym
roku nale¿¹: budowa nowego chodnika na osiedlu Or³a
Bia³ego bêd¹cego przed³u¿eniem obecnie istniej¹cej ulicy Dziadoszañskiej prowadz¹cej od ulicy Kurlandzkiej
do boiska Szko³y Podstawowej nr 64, budowa nowego
boiska pi³karskiego przy ryneczku na osiedlu Or³a Bia³ego, dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komisariatu Policji Poznañ Nowe
Miasto oraz Jednostki Ratow-

niczo – Gaœniczej nr 7 Stra¿y
Po¿arnej przy ul. Bobrzañskiej. Zadania inwestycyjne
obejmuj¹ równie¿ przeprowadzenie remontów w placówkach oœwiatowych na terenie
ca³ego Osiedla ¯egrze oraz
zakup i monta¿ dwóch stacji
naprawczych dla baz Poznañskiego Roweru Miejskiego. W planie wydatków znalaz³y siê równie¿ zadania
zwi¹zane z organizacj¹ corocznych wydarzeñ rekreacyjnych oraz kulturalnych:
majówek, festynów osiedlowych oraz szkolnych, obchodów Dnia Flagi RP oraz Œwiêta Niepodleg³oœci w dniu 11
listopada. Rada Osiedla, jak
co roku postanowi³a zabezpieczyæ œrodki na organizacjê
wypoczynku dla dzieci z osiedla zarówno na okres wakacji letnich, jak i ferii zimowych
oraz na przeprowadzenie
wydarzeñ dedykowanych seniorom: zakup biletów do Teatru Muzycznego oraz przeprowadzenie zajêæ oraz
warsztatów. Konieczne jest
tak¿e zaplanowanie wydatków zwi¹zanych z utrzyma-

niem zieleni oraz nowo budowanego boiska sportowego
na osiedlu Stare ¯egrze w
ramach powstaj¹cego kompleksu sportowego „Sportowe ¯egrze” przy Jednostce
Ratowniczo – Gaœniczej nr 7.
W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami rewitalizacyjnymi na terenie Fortu II przy ulicy Sarbinowskiej Rada Osiedla postanowi³a równie¿ zabezpieczyæ œrodki na organizacjê
wydarzeñ integruj¹cych spo³ecznoœæ lokaln¹ na terenie
obiektu fortecznego.
W roku 2019 Osiedle
¯egrze posiada do dyspozycji naliczon¹ kwotê w wysokoœci 509 911,00 z³. Œrodki te
wchodz¹ w zbiorczy bud¿et
Miasta Poznania. Przyjêta
przez Radê Osiedla ¯egrze
uchwa³a bud¿etowa nie oznacza jednak, ¿e wszystkie zaplanowane zadania bêd¹ realizowane. Dojdzie do tego,
je¿eli pozytywnie zaopiniuj¹
je w³aœciwie merytorycznie
wydzia³y Urzêdu Miasta.
£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla ¯egrze

Zarówno w lutym, jak i w
marcu seniorzy z ¯egrza
mogli wzi¹æ udzia³ w wydarzeniach dedykowanych specjalnie dla nich. W lutym chêtne osoby mog³y wzi¹æ udzia³
w spektaklu „Akompaniator”
w Teatrze Muzycznym. Na
przedstawienie wybra³o siê
kilkudziesiêciu seniorów z
Osiedla. W marcu natomiast,
jak co roku przy parafii na
osiedlu Stare ¯egrze seniorzy wziêli udzia³ w warsztatach rêkodzie³a. Podczas kil-

ku spotkañ osoby starsze
wspólnie tka³y oraz malowa³y. Zainteresowanie zarówno
wspólnym wyjœciem do teatru, jak i warsztatami przy
parafii by³o bardzo du¿e.
Œrodki finansowe na ten cel
w roku 2017 zabezpieczy³a w
planie wydatków osiedla
Rada Osiedla ¯egrze w ramach bud¿etu Miasta Poznania.
£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla ¯egrze
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Stra¿ Po¿arna apeluje do kierowców

Problem nieprawid³owego parkowania samochodów na ratajskich
osiedlach mieszkaniowych trwa ju¿ niezmiennie od wielu lat. Mimo
licznych interwencji Poli-

cji, jak i Stra¿y
Miejskiej, a tak¿e dzia³añ informacyjno –
prewencyjnych
Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w dalszym
ci¹gu notorycznie samochody
mieszkañców
blokuj¹ drogi
po¿arowe oraz
tzw. koperty
zlokalizowane
przy budynkach wysokich i
wysokoœciowych. Utrudnia to s³u¿bom ratowniczym dojazd do obiektów
oraz zagro¿onych ludzi i
mienia.
W sytuacji niebez-

piecznego zdarzenia np.
po¿arowego dyspozytor
obs³uguj¹cy numer alarmowy stra¿y po¿arnej natychmiast wysy³a pod
wskazany adres minimum dwa wozy ratowniczo - gaœnicze, w tym
ciê¿ki samochód z drabin¹ mechaniczn¹. Auta
gaœnicze mog¹ stan¹æ
dalej od miejsca zagro¿enia, bo podpiêcie dodatkowych odcinków wê¿y
po¿arniczych, czy przeniesienie niezbêdnego
sprzêtu ratowniczego
trwa oko³o kilkudziesiêciu
sekund. Ale gdy trzeba
natychmiast ewakuowaæ
kogoœ z balkonu, “z wysokiego piêtra, a drabina
nie mo¿e podjechaæ pod
sam blok, to niestety do-

PBO19
25 projektów
zg³oszonych z Chartowa,
Rataj i ¯egrza!
W tym roku ju¿ po raz
siódmy w ramach Poznañskiego Bud¿etu Obywatelskiego (PBO) wspólnie
mieszkañcy Poznania
bêd¹ decydowaæ o tym na
co zostanie przeznaczona
czêœæ bud¿etu miejskiego.
Aktualnie trwa proces weryfikacji projektów. Ostateczn¹ listê projektów, które zostan¹ poddane pod
g³osowanie poznaniu 26
wrzeœnia.
Z perspektywy ¯egrza
warto zwróciæ w szczególnoœci uwagê na projekt rejonowy „Sport na ¯egrzu budujmy boiska”. Zg³oszony przez £ukasza Kapustkê w porozumieniu z Rad¹
Osiedla ¯egrze projekt zak³ada budowê nowego boiska sportowego (pi³ka

no¿na) przy Zespole Szkó³
z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 1 na osiedlu Stare ¯egrze. Wybudowane
boisko by³oby dostêpne
dla wszystkich zainteresowanych mieszkañców,
tak¿e w godzinach zamkniêcia placówki.
Inny niezwykle wa¿ny
dla mieszkañców ¯egrza
projekt to ogólnomiejski
projekt „Sala gimnastyczna - inicjatywa fantastyczna!”, zg³oszony przez Teresê Ró¿yck¹. Celem projektu jest wybudowanie
drugiej sali gimnastycznej
oraz salki zabaw dla dzieci m³odszych w Szkole
Podstawowej nr 64 w Poznaniu. Sala bêdzie nowoczesn¹ hal¹ sportow¹ o
powierzchni 640 m. kw.
(obecna sala s³u¿¹ca 700

uczniom ma powierzchniê
240 m.kw.). Oprócz sali
gimnastycznej projekt zak³ada budowê salki zabaw
o powierzchni 100 m.kw.
znajduj¹cej siê powy¿ej
bloku sportowego oraz
szatni dostêpnych dla
wszystkich u¿ytkowników,
toalet, pryszniców, pomieszczenia do przechowywania sprzêtu sportowego.
Miejmy nadziejê, ¿e
oba projekty przejd¹ przez
weryfikacjê formaln¹ i zostan¹ poddane we wrzeœniu i paŸdzierniku pod
g³osowanie. Poni¿ej harmonogram tegorocznego
PBO.
Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady
Osiedla ¯egrze
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chodzi do tragedii.
Na terenie ratajskich
osiedli mieszkaniowych
wielokrotnie zdarzaj¹ siê
sytuacje, w których stra¿acy z powodu nieprawid³owo zaparkowanych
samochodów
maj¹
ogromne trudnoœci w prowadzeniu skutecznych
dzia³añ ratowniczo - gaœniczych.
W takich sytuacjach
Stra¿ Po¿arna mo¿e jedynie poinformowaæ
Stra¿ Miejsk¹ lub Policjê
“o problemie z dojazdem
pod dany adres. To te organy uprawnione s¹ do
ewentualnego karania
kierowców zestawiaj¹cych swoimi pojazdami

koperty, drogi po¿arowe
oraz wjazdy na nie.
Przy tej okazji chcia³bym poinformowaæ, ¿e
stra¿acy z ratajskiej jednostki zdaj¹c sobie sprawê z tego jak powa¿ny
jest to problem regularnie
rozpoznaj¹ operacyjnie
poszczególne osiedla
mieszkaniowe pod k¹tem
mo¿liwoœci dojazdu. Odbywa siê “to cyklicznie, w
ró¿nych godzinach, ka¿dego miesi¹ca i ma na
celu jak najlepsze przygotowanie stra¿aków do
prowadzenia dzia³añ ratowniczo – gaœniczych w
tych trudnych warunkach.
Parkujmy nasze samochody w miejscach do

tego przeznaczonych.
Nawet je¿eli wolne miejsce parkingowe znajduje
siê dalej ni¿ byœmy sobie
tego ¿yczyli. Przecie¿
chodzi tutaj o nasze bezpieczeñstwo!!!
st. kpt. Jacek Orlikowski
Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej Nr 7

INTEGRACYJNA AKCJA
LATO 2018
Doczekaliœmy siê upragnionych i wyczekiwanych
wakacji. Nie warto siedzieæ
w domu, dlatego ciekawie i
twórczo spêdzamy czas na
Integracyjnej Akcji Lato
2108 zorganizowanej w Zespole Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi nr 1 na Os.
Stare ¯egrze 1 w Poznaniu.
Nasi nauczyciele przygoto-

wali pe³ne atrakcji pó³kolonie w dniach od 25.06 do
29.06 br.
Ten tydzieñ to czas
zajêæ plastycznych, rekreacyjnych, sportowych, zabaw i konkursów z nagrodami oraz wycieczek do kina i
krêgielni. To tak¿e wspania³a zabawa z klockami
LEGO, nauka budowania i

programowania robotów w
systemie LEGO WeDo 2.0.
Nasze pó³kolonie to gwarancja œwietnej zabawy oraz
ciekawie i aktywnie spêdzonego lata. Realizacja akcji
„Lato” mo¿liwa by³a dziêki
wspó³pracy z Rad¹ Osiedla
¯egrze.
Natalia Wojciechowska

Harmonogram Poznañskiego Bud¿etu
Obywatelskiego 2019
Kwiecieñ – kampania informacyjna
7 maja – 4 czerwca – zbieranie wniosków
7 maja – 17 sierpnia – weryfikacja wstêpna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydzia³y merytoryczne
17 sierpnia – 24 sierpnia – weryfikacja opinii wydzia³ów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta
24 sierpnia – 14 wrzeœnia – opiniowanie Rad Osiedli (w przypadku zmiany decyzji po odwo³aniu RO podejmie decyzjê opiniowania do dnia 24 wrzeœnia
24 sierpnia – 14 wrzeœnia – sk³adanie odwo³añ
24 sierpnia – 21 wrzeœnia – spotkania odwo³awcze
25 wrzeœnia – 26 wrzeœnia – zatwierdzenie ostatecznej listy
projektów i podanie podzia³u œrodków na poszczególne rejony
26 wrzeœnia – losowanie numerów na liœcie do g³osowania
27 wrzeœnia – 19paŸdziernika –g³osowanie i promowanie projektów
do 30 paŸdziernika – og³oszenie wyników

