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Rataje dla Ukrainy
SM "Osiedle M³odych" w

Poznaniu wraz ze Stowarzy-
szeniem Ratajskie Centrum
Kultury w³¹czyli siê w pomoc
Ukrainkom i Ukraiñcom ucie-
kaj¹cym przed wojn¹. Orga-
nizatorom wsparcia zale¿a-
³o na tym, aby by³o ono d³u-
gofalowe, racjonalne oraz
wielop³aszczyznowe.
TTTTTak! Zrobili�my to i bê-ak! Zrobili�my to i bê-ak! Zrobili�my to i bê-ak! Zrobili�my to i bê-ak! Zrobili�my to i bê-

dziemy robiæ tak d³ugo, jakdziemy robiæ tak d³ugo, jakdziemy robiæ tak d³ugo, jakdziemy robiæ tak d³ugo, jakdziemy robiæ tak d³ugo, jak
tylko bêdzie to potrzebne -tylko bêdzie to potrzebne -tylko bêdzie to potrzebne -tylko bêdzie to potrzebne -tylko bêdzie to potrzebne -
dla Przyjació³ z Ukrainy!dla Przyjació³ z Ukrainy!dla Przyjació³ z Ukrainy!dla Przyjació³ z Ukrainy!dla Przyjació³ z Ukrainy!
7 marca Spó³dzielnia

uruchomi³a Ratajski Punkt
Pomocy dla Ukrainy na os.
Tysi¹clecia 30 (budynek, w
którym znajduje siê Dom
Kultury "Jubilat"). Dary dla
Ukrainek i Ukraiñców s¹
przyjmowane od poniedzia³-
ku do soboty w godz. 12:00-
18:00. Obecnie prowadzo-
nych jest tam 5 zbiórek rze-

czowych:
1. we wspó³pracy z Mia-

stem Poznañ (dary przeka-
zywane s¹ do magazynu
centralnego na Miêdzynaro-
dowych Targach Poznañ-
skich)
2. dla armii ukraiñskiej

(transporty realizowane bez-
po�rednio do Lwowa)
3. dla Szko³y jêzykowej

"Pogadajmy - z nami siê do-
gadasz" organizuj¹cej dar-
mowe lekcje jêzyka polskie-
go dla mam i ich dzieci z
Ukrainy
4. we wspó³pracy ze Sto-

warzyszeniem Fyrtel (torby z
konkretnymi darami dla
Ukrainek - dodatkowy punkt
zbiórki - DK "Na Piêterku" na
os. Or³a Bia³ego 5)
5. we wspó³pracy z Fun-

dacj¹ TipTop, która stworzy-
³a Bezpieczny Dom na Sta-

ro³êce dla mam i ich dzieci z
Ukrainy.
Listy darów, które potrze-

bujemy aktualizowane s¹ na
bie¿¹co na stronie interneto-
wej Spó³dzielni - osiedlemlo-osiedlemlo-osiedlemlo-osiedlemlo-osiedlemlo-
dych.pldych.pldych.pldych.pldych.pl i na profilu facebo-
okowym - wwwwwwwwwwwwwww.facebo-.facebo-.facebo-.facebo-.facebo-
ok.com/smosiedlemlodych.ok.com/smosiedlemlodych.ok.com/smosiedlemlodych.ok.com/smosiedlemlodych.ok.com/smosiedlemlodych.
Wolontariusze ratajskie-

go punktu, czyli pracownicy
Spó³dzielni i cz³onkowie Ra-
tajskiego Centrum Kultury
oprócz typowych dzia³añ
zwi¹zanych z przyjmowa-
niem i segregowaniem da-
rów, przekazuj¹ osobom po-
trzebuj¹cym informatory
przygotowane przez miejski
magistrat oraz listy z punk-
tami wydawczymi na terenie
Poznania - oczywi�cie w jê-
zyku ukraiñskim.
Na pytania dotycz¹ce

prowadzonych zbiórek i dzia-
³añ pomoco-
wych dla
uchod�ców od-
p o w i a d a m y
mailowo - rata-
j e d l a u k r a -
iny@osiedlem-
lodych.pl.

WszystkimWszystkimWszystkimWszystkimWszystkim
dotychczaso-dotychczaso-dotychczaso-dotychczaso-dotychczaso-
wym darczyñ-wym darczyñ-wym darczyñ-wym darczyñ-wym darczyñ-
com - serdecz-com - serdecz-com - serdecz-com - serdecz-com - serdecz-
nie dziêkujemy!nie dziêkujemy!nie dziêkujemy!nie dziêkujemy!nie dziêkujemy!
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Pomoc Ukrainie.
Darmowe zajêcia, warsztaty,
spotkania z psychologiem
Obecnie w Poznaniu

przebywa co najmniej 4,5 ty-
si¹ca obywateli i obywatelek
Ukrainy, którzy uciekli przed
wojn¹. - To dane szacowane
na podstawie wydanych za-
�wiadczeñ, które pozwalaj¹
na bezp³atne podró¿owanie
komunikacj¹ miejsk¹ - praw-
dopodobnie jednak tych
osób jest wiêcej � informuj¹
urzêdnicy. Czê�æ z nich
mieszka u znajomych i ro-
dzin, czê�æ korzysta z pomo-
cy Urzêdu Miasta Poznania,
ko�cio³ów czy fundacji i sto-
warzyszeñ. Od 24 lutego do
przedszkoli i szkó³ w Pozna-
niu zosta³o przyjêtych 500
dzieci z Ukrainy. To w³a�nie
dla nich instytucje publiczne
i prywatne przygotowa³y dar-
mowe zajêcia. Poni¿ej lista
wybranych miejsc na Rata-
jach, Chartowie i ¯egrzu oraz
na �ródce. O ofercie domów
kultury SM �Osiedle M³o-
dych� piszemy obok.
- Szko³a Musicalu "Erato�

oraz zespo³y taneczno-gim-
nastyczne "Feniks", os. Ty-
si¹clecia 30 - zajêcia tanecz-
ne, gimnastyczne, wokalne.
Kontakt 604 157 664
- Kino Helios Polska, CH

Posnania, ul. Pleszewska 1
- emisja filmów dla dzieci w

ukraiñskiej wersji jêzykowej
- Sala Zabaw Fiko³ki, CH

Posnania, ul. Pleszewska 1
- dzienna opieka wraz z wy-
¿ywieniem dla dzieci z Ukra-
iny (15 miejsc)
- Kohorta Poznañ, os.

Lecha 43 � bezp³atne trenin-
gi (sporty walki). Kontakt 519
870 866
- Brama Poznania, ul.

Gdañska 2 - darmowe zwie-
dzanie ekspozycji g³ównej z
audioprzewodnikiem w jêzy-
ku ukraiñskim dla rodzin z
dzieæmi 5-10 lat
- Jump Arena - Park

Placówki o�wiatowe przyjmuj¹ dzieci z Ukrainy
Wielu uchod�ców zUkra-

iny trafi³o do Polski i tak¿e do
Poznania. W�ród nich naj-
wiêkszy procent stanowi¹
kobiety z dzieæmi. Miasto
Poznañ najm³odszych Ukra-
iñców i Ukrainki przyjmuje do
przedszkoli i szkó³. Od 24 lu-
tego poznañskie przedszko-
la przyjê³y 500 dzieci (stan na
22 marca). - Oznacza to, ¿e
w poznañskich placówkach
od 24 lutego opiekê znalaz³o
ju¿ 3013 osób uciekaj¹cych
przed wojn¹, a je�li bêdzie

taka potrzeba,mo¿emy otwo-
rzyæ dodatkowe oddzia³y -
mówi Mariusz Wi�niewski,
zastêpca prezydenta Pozna-
nia. Obecnie w piêciu szko-
³ach podstawowych (SP 2,
SP 3, SP 10, SP 12, SP 80)
dzia³aj¹ 24 oddzia³y cudzo-
ziemskie. - Do szkó³ podsta-
wowych od wybuchu wojny
przyjêli�my ponad 2280 ukra-
iñskich uczniów. W szko³ach
�rednich zosta³o przyjêtych
240 uczniów - dodaje wice-
prezydent. Ta liczba ka¿dego

dnia wzrasta.
Sytuacjê, któr¹ opisuj¹

w³adze Poznania mo¿na za-
obserwowaæ tak¿e w naszej
dzielnicy. Szko³a Podstawo-
wa nr 2 z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi od dwóch lat pro-
wadzi klasy cudzoziemskie.
Po 24 lutego przyjê³a dodat-
kowo 67 nowych uczniów z
Ukrainy (stan na 22 marca).
Najwiêcej dzieci z Ukrainy
szko³a przyjmuje do klas 1-4.
- Na pocz¹tku dzieci z Ukra-
iny przypisywali�my do klas

przygotowawczych. Ucz¹ siê
w nich tylko do momentu, w
którym poznaj¹ nasz jêzyk.
Te dzieci, które ju¿ porozu-
miewaj¹ siê z jêzyku polskim
trafiaj¹ do klas ogólnych i
kontynuuj¹ naukê z pozosta-
³ymi dzieæmi. - mówi Agata
Ratajczak, dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 2.
Dzieci ucz¹ce siê w kla-

sach przygotowawczych (cu-
dzoziemskich) realizuj¹ pro-
gram z pomoc¹ t³umacza,
który jednocze�nie pe³ni funk-
cjê mentalnego opiekuna.
Dodatkowo w tych klasach
dzieci ucz¹ siê jêzyka pol-
skiego jako obcego wwymia-
rze o�miu dodatkowych go-
dzin. W ka¿dej klasie przygo-
towawczej swoje miejsce
znale�æ mo¿e 25 dzieci. Ta-
kich klas w szkole jest sze�æ.
- Na pocz¹tku nie mieli�my
miejsc w klasach cudzoziem-
skich. Dlatego dope³niali�my
klasy polskie. - mówi dyrek-
tor szko³y. Sytuacjê poprawi-
³y zapisy rozporz¹dzenia do
rz¹dowej specustawy, na
któr¹ czeka³y szko³y. - Dzi�
nowym dzieciom z Ukrainy
mo¿emy zapewniæ opiekê i

mentalne wsparcie, bêdzie-
my tak¿e staraæ siê o mo¿li-
wo�æ nauczania ich tak¿e jê-
zyka polskiego jako obcego.
Mamy t³umacza namiejscu w
szkole, wiêc jeste�my w sta-
nie pomagaæ dzieciom z
Ukrainy, które trafi³y do klas
polskich oraz cudzoziem-
skich - dodaje A. Ratajczak.
Dzieci, które zostan¹ na

d³u¿ej w Polsce potrzebuj¹
jednak nie tylko opieki i nauki
jêzyka polskiego, ale licz¹
przede wszystkim tak¿e na
wsparcie psychologiczne.
Zauwa¿aj¹ to nauczyciele
klas cudzoziemskich, którzy
na co dzieñ obcuj¹ z nowo
przyjêtymi uczniami. � S¹ to
dzieci pe³ne traumy, w bardzo
trudnej sytuacji osobistej.
Nierzadko przyjecha³y do nas
bez mamy i taty. Bywa, ¿e s¹
pod opiek¹ zupe³nie obcych
osób, którym zosta³y powie-
rzone przez rodzicówwalcz¹-
cych o pokój. Dzieci te bory-
kaj¹ siê z zespo³em stresu
pourazowego. - mówi Kata-
rzyna Linkowska � nauczyciel
klas cudzoziemskich. Nauka
jêzyka polskiego i realizacja
podstawy programowej odby-

wa siê w sposób umiarkowa-
ny.
Szko³a prowadzi zbiórkê

przyborów szkolnych dla
dzieci, które uciek³y przed
wojn¹ i zapisa³y siê do Szko-
³y Podstawowej nr 2. - W tej
chwili zbieramy odzie¿ dla
dzieci i ich rodzin, które przy-
jecha³y do nas tak naprawdê
z jedn¹ reklamówk¹. Ka¿de-
go dnia dajemy im rzeczy,
których potrzebuj¹. Bêdziemy
tak¿e tworzyæ paczki dla kon-
kretnych rodzin we wspó³pra-
cy z Caritasem. - informuje
Agata Ratajczak, dyrektor
szko³y. Osoby chêtne mog¹
tak¿e przygotowaæ wyprawki
szkolne, w których powinny
siê znale�æ: tornistry, klej, far-
by, no¿yczki, bloki, kredki, pi-
saki, zeszyty. - Nie zostawi-
my tych dzieci samych sobie.
Bêdziemy staraæ siê, ¿eby jak
najlepiej siê czu³y u nas w
szkole. Nasze dzieci te¿ je
gor¹co przyjê³y i siê nimi za-
opiekowa³y. Bêdziemy siê
staraæ, aby ta przyja�ñ pol-
sko-ukraiñska u nas w szko-
le kwit³a - mówi A. Ratajczak,
dyrektor szko³y.

W£BW£BW£BW£BW£B

Trampolin, Galeria Giant, ul.
Boles³awa Krzywoustego 68
- darmowe vouchery dla
dzieci z Ukrainy.
Lista ta ca³y czas siê po-

szerza.
Miasto przygotowa³o

równie¿ bazê instytucji, orga-
nizacji i podmiotów prywat-
nych gotowych bezp³atnie
udzieliæ wsparcia psycholo-
gicznego i psychiatrycznego
osobom przybywaj¹cym z
Ukrainy. Lista jest dostêpna
na stronie www.poznan.pl
oraz www.rtk.poznan.pl

W£BW£BW£BW£BW£B
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Ratajskie domy kultury dla Ukrainy
Domy Kultury SM

"Osiedle M³odych" swoimi
dzia³aniami staraj¹ siê
wspieraæ wszystkie dzieci
i osoby doros³e, które
chcia³yby skorzystaæ z
przygotowanej przez rataj-
skie placówki oferty.
Ucieczka przed wojn¹,
znalezienie siê w nowym
miejscu, to nie tylko kwe-
stie zamieszkania, pracy,
szko³y czy opieki zdrowot-
nej. ¯eby dodaæ otuchy,
zaprosiæ do siebie i w mia-
rê swoich mo¿liwo�ci za-
oferowaæ jaki� rodzaj wy-
tchnienia, ratajskie domy
kultury wraz ze Stowarzy-
szeniem Ratajskie Cen-
trum Kultury wysz³y z pro-
pozycjami do wszystkich,
do tych najm³odszych, nie-
co starszych, do m³odzie-
¿y i do doros³ych chc¹cych
kontynuowaæ swoje pasje
i zainteresowania. Poza
zajêciami artystycznymi i
rekreacyjnymi zorganizo-
wane zosta³y równie¿ lek-
cje jêzyka polskiego. Przy
takim dzia³aniu niezbêdna

równie¿ jest wspó³praca z
Ukrainkami i Ukraiñcami,
którzy zaoferowali sw¹ po-
moc w prowadzeniu zajêæ,
naukê jêzyka polskiego czy
t³umaczeniach w ró¿nych
sytuacjach. Aktywne po-
szukiwanie wolontariuszy
chc¹cych wspieraæ dzia³a-
nia na rzecz osób z Ukra-
iny, wspó³praca z placów-
kami o�wiatowymi i sporto-
wymi czy fundacjami po-
mocowymi sta³y siê dla ra-
tajskich placówek kultural-
nych naturalnym odruchem
w obliczu wojny i przybycia
uchod�ców z Ukrainy.
Pracownicy ratajskich

domów kultury bêd¹c w
kontakcie z uczestnikami
zajêæ s¹ wyczuleni w kwe-
stii orientowania siê w po-
trzebach osób z Ukrainy.
Zarówno uchod�ców jak i
osób, które mieszka³y na
osiedlach ratajskich przed
wybuchem wojny.
Spo³eczno�æ korzysta-

j¹ca z oferty ratajskich do-
mów kultury jest zazwyczaj
zintegrowana z dan¹ pla-

cówk¹ i w przypadku indy-
widualnych potrzeb Ukraiñ-
ców i Ukrainek wie, ¿e za-
wsze mo¿e liczyæ na
wsparcie odno�nie infor-
mowania o ofercie zajêæ,
czy o innej pomocy.
W ci¹gu 3 tygodni uda-

³o siê sporo zdzia³aæ, ale
potrzeb bêdzie wiele i ju¿
teraz planowane s¹ kolej-
ne wsparcia takie jak np.
zbiórki funduszy na pomoc
Ukrainie przez uprawnion¹
do tego organizacjê pomo-
cow¹, podczas wydarzeñ
organizowanych przez
Dzia³ Kultury.
2 kwietnia natomiast

(sobota) w godz. 9:00-
14:00 dziêki zaanga¿owa-
niu Ratajskiego Domu Har-
cerza "Skaut" zostanie zor-
ganizowana Zbiórka krwi
dla Ukrainy. Miejsce: czer-
wony autobus Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa obok
RDH "Skaut" - os. Piastow-
skie 101.

Iwona OssowskaIwona OssowskaIwona OssowskaIwona OssowskaIwona Ossowska

Dom Kultury "Polan Sto"Dom Kultury "Polan Sto"Dom Kultury "Polan Sto"Dom Kultury "Polan Sto"Dom Kultury "Polan Sto"
- Kraina Zabawy - czas

wolny w mini sali zabaw i
okazja do integracji miêdzy
rodzicami, bezp³atnie, pi¹t-
ki, g. 16.30-18, dla dzieci
do 5 lat, os. Polan 100
- bezp³atne zajêcia z

gimnastyki artystycznej dla
dzieci w wieku 6-13 lat, po-
niedzia³ki, wtorki i czwart-
ki, godziny popo³udniowe
Kontakt: tel. 61 8797

151, e-mail: polan-
sto@osieldemlodych.pl
Dom Kultury "Na Skarpie"Dom Kultury "Na Skarpie"Dom Kultury "Na Skarpie"Dom Kultury "Na Skarpie"Dom Kultury "Na Skarpie"
- zajêcia krawieckie -

nauka szycia na maszynie
- pi¹tki, 15:30-16:30
- zajêcia plastyczne -

pi¹tki, 18:00-19:00
- nauka gry na gitarze i

pianinie - zajêcia indywidual-
ne
Kontakt: Dom Kultury

"na Skarpie", os. Piastow-
ski 104, 61-164 Poznañ,
naskarpie@osiedlemlo-
dych.pl, 61 877 05 51

Dom Kultury "Jagiellonka"Dom Kultury "Jagiellonka"Dom Kultury "Jagiellonka"Dom Kultury "Jagiellonka"Dom Kultury "Jagiellonka"
- plastyka - wtorki,

16:30
- zabawy z jêzykiem an-

gielskim - czwartki, 16:15
- zumba dla dzieci -

�rody, 16:45
- jêzyk polski - pi¹tki,

15:00
- korepetycje z jêzyka

angielskiego - dzieñ i go-
dzina do ustalenia
- gimnastyka korekcyj-

na - poniedzia³ki, 17:15 i
pi¹tki, 17:00
- Kolejorz Kids - cheer-

leaderki - czwartki, 16:30
Kontakt: Dom Kultury

"Jagiellonka", os. Jagielloñ-
skie 120, 61-222 Poznañ,
jagiellonka@osiedlemlo-
dych.pl, 61 877 51 64

Dom Kultury "Jêdru�"Dom Kultury "Jêdru�"Dom Kultury "Jêdru�"Dom Kultury "Jêdru�"Dom Kultury "Jêdru�"
- plastyka dla dzieci w

wieku 5-8 lat - poniedzia³ki,
16.30-17.30
- taniec nowoczesny dla

dzieci wwieku 4-6 lat - wtor-
ki, 16.00-16.45
- taniec nowoczesny dla

dzieci w wieku 7-10 lat -
wtorki, 17.00-18.00
- karate tradycyjne dla

dzieci w wieku 6-12 lat -
�rody i pi¹tki, 15.30-16.20
- taniec nowoczesny,

cheerleaderki - formacja
KolejorzJuniors 9-14 lat -
czwartki, 17.00-18.00
- taniec nowoczesny,

cheerleaderki - formacja
Kolejorz Girls pow. 15 lat -
czwartki 18.00-19.30
Kontakt: Dom Kultury

"Jêdru�", os.Armii Krajowej
101, 61-381 Poznañ, je-
drus@osiedlemlodych.pl,
61 877 01 51

DomKultury "OrleGniazdo"DomKultury "OrleGniazdo"DomKultury "OrleGniazdo"DomKultury "OrleGniazdo"DomKultury "OrleGniazdo"
- lekcje j. polskiego dla

dzieci (od 6 roku ¿ycia) - po-
niedzia³ki, 11:00-12:00 i dla
osób doros³ych - ponie-
dzia³ki - 12:00-13:00, pi¹tki

- 17:00-18:00
- zajêcia z tañca nowo-

czesnego organizowane
dla dzieci - pi¹tki w godz.
9:30-10:15 (4-6 lat), 10:15-
11:00 (7-10 lat)
- zajêcia z jêzyka angiel-

skiego ze Szko³¹ Lightho-
use Centre - poniedzia³ki,
godz. 15:15-16:15 w Klubie
"Mieszko"
Kontakt: Dom Kultury

"Orle Gniazdo", os. Lecha
43, 61-294 Poznañ, orle-
gn iazdo@os ied lemlo-
dych.pl, 61 877 78 42

Dom Kultury "Jubilat"Dom Kultury "Jubilat"Dom Kultury "Jubilat"Dom Kultury "Jubilat"Dom Kultury "Jubilat"
- bezp³atne zajêcia pla-

styczne Plastoludki dla
dzieci w wieku 5-9 lat, pi¹t-
ki g. 17-18, os. Tysi¹clecia
30
- zajêcia sportowo-inte-

gracyjne dla doros³ych z
Polski i Ukrainy, poniedzia³-
ki, g. 15- 16; zajêcia s¹ bez-
p³atne dla osób z Ukrainy
do koñca czerwca 2022
roku
- zapisy: tel. 61 876 08

40 albo e-mail: jubi-
lat@osiedlemlodych.pl

Klub "Cybinka"Klub "Cybinka"Klub "Cybinka"Klub "Cybinka"Klub "Cybinka"
- bezp³atne zajêcia arte-

terapeutyczne dla dzieci w
wieku 5-9 lat, poniedzia³ki,
g. 16.30-17.30, ul. War-
szawska 93/95
- zapisy: tel. 61 879 47

15 albo e-mail: cybin-
ka@osiedlemlodych.pl
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Plan remontów dla osiedli Górnego Tarasu Rataj
TTTTTo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemyo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemyo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemyo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemyo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemy

najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na spó³dzielczych osiedlach.najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na spó³dzielczych osiedlach.najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na spó³dzielczych osiedlach.najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na spó³dzielczych osiedlach.najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na spó³dzielczych osiedlach. TTTTTym razemym razemym razemym razemym razem
zagl¹damy na osiedla: Lecha, Czecha,zagl¹damy na osiedla: Lecha, Czecha,zagl¹damy na osiedla: Lecha, Czecha,zagl¹damy na osiedla: Lecha, Czecha,zagl¹damy na osiedla: Lecha, Czecha, TTTTTysi¹clecia, Or³a Bia³ego i Rusa.ysi¹clecia, Or³a Bia³ego i Rusa.ysi¹clecia, Or³a Bia³ego i Rusa.ysi¹clecia, Or³a Bia³ego i Rusa.ysi¹clecia, Or³a Bia³ego i Rusa.

Kierownictwo Osiedli LechaKierownictwo Osiedli LechaKierownictwo Osiedli LechaKierownictwo Osiedli LechaKierownictwo Osiedli Lecha
i Czechai Czechai Czechai Czechai Czecha
1. Monta¿ nasad komino-
wych typu turbowent - os.
Lecha 45-56, 122-129,
os. Czecha wg potrzeb

2. Kompleksowy remont
balkonów - os. Czecha 79

3. Malowanie klatek schodo-
wych - os. Lecha 15-20,
os. Czecha 129-139, 90-
96

4. Wymiana stolarki okien-
nej wed³ug potrzeb - os.
Lecha 15-20, 39, 40, 42

5. Wymiana drzwi wej�cio-
wych na klatki schodowe
- os. Lecha 67-78, 57-66,
os. Czecha 129-139, 90-
96

6. Wymiana zaworów gazo-
wych - os. Lecha 2-13, 42

7. Wymiana d�wigu - os.
Lecha 18, 19, 39, 40, 42,
124, os. Czecha 78

8. Wymiana wodomierzy -
os. Lecha 45-56 , os. Cze-
cha 42-48, 77, 78, 79

9. Podesty pod stojaki pod
rowery i pod ³awki wg po-
trzeb - os. Lecha i os.
Czecha

10.Wymiana wentylatorów -
os. Lecha 40, 42, os. Cze-
cha 77, 78

11. Wymiana o�wietlenia na
korytarzach i klatkach
schodowych na o�wietle-
nie typu LED - os. Cze-
cha 79 i 61-72

12.Wymiana drzwi wej�cio-
wych do piwnicy na prze-
ciwpo¿arówych - os. Cze-
cha 90-96, 129-139

13.Wykonanie projektu kom-
pleksowej wymiany bal-
konów - os. Czecha 79

14.Wymiana zaworów pod-
pionowych w piwnicy - os.
Lecha 39

15.Wymiana poziomu kana-
lizacyjnego - os. Lecha
40, 42

16.Wymiana hydroforni wraz
z wymian¹ nawodnionych
pionów p. po¿. - os. Le-
cha 42

17.Wymiana nawierzchni -
os. Czecha 5-10

18. Remont placów zabaw -
os. Czecha 114-128, os.
Lecha 80-88

KierownictwoOsiedlaKierownictwoOsiedlaKierownictwoOsiedlaKierownictwoOsiedlaKierownictwoOsiedla TTTTTysi¹c-ysi¹c-ysi¹c-ysi¹c-ysi¹c-
lecialecialecialecialecia
1. Tysi¹clecia 45-54
2. Wymiana d�wigu - os.
Tysi¹clecia 4

3. Remont balkonów - os.
Tysi¹clecia 14

4. Monta¿ turbowentów - os.
Tysi¹clecia 64, 65

5. Wykonanie opaski wokó³
budynku - os. Tysi¹clecia
45-54

6. Wymiana zaworów gazo-
wych na poziomach - os.
Tysi¹clecia 70

7. Modernizacja hydroforni -
os. Tysi¹clecia 71

8. Wymiana kanalizacji sani-
tarnej w piwnicy - os. Ty-
si¹clecia 72

9. Modernizacja rozdzielni
elektrycznej - O.T. 72

10. Budowa wiaty �mietniko-
wej - os. Tysi¹clecia 71,
72

11. Malowanie klatek schodo-
wych - os. Tysi¹clecia 33-
42

12.Wymiana okien - zgodnie
z przyjêtym planem

Kierownictwo Osiedli StareKierownictwo Osiedli StareKierownictwo Osiedli StareKierownictwo Osiedli StareKierownictwo Osiedli Stare
¯egrze i Polan¯egrze i Polan¯egrze i Polan¯egrze i Polan¯egrze i Polan
1. Czyszczenie i naprawa
budek lêgowych na ele-
wacjach budynków po ter-
momodernizacji os. Polan
1 - 5, 6 - 9, 44 - 46, 47 -
53, os. Stare ¯egrze 2 -
5, 6 - 9, 10 - 13, 20 - 22,
33 - 35, 37 - 39, 40 - 42
49 - 51, 68 - 71, 72 - 75,
76 - 79, 161 - 166, 167 -
170, 171 - 174, 176 - 179,
180 - 185

2. Malowanie klatek schodo-
wych, piwnic i pomiesz-
czeñ ogólnego u¿ytku -
os. Stare ¯egrze 29 - 32,
86, 116, 167 - 170

3. Malowanie czê�ci elewa-
cji budynku - os. Stare
¯egrze 89 A - D

4. Monta¿ zegarów astrono-
micznych steruj¹cych
o�wietleniem - os. Stare
¯egrze 2 - 5, 6 - 9, 10 -
13, 68 - 71, 72 - 75, 76 -
79, 85 - 87, 89 A - D, 96A
- D, 111 A - B, 114 A - C,
115A - C, 116 - 118, 119 -
120, 122 - 125, 133 - 135,
136 - 141, 151, 187, 188,
189

5. Wykonanie instalacji foto-
woltaicznej s³u¿¹cej do
zasilania czytników brelo-
ków zbli¿eniowych i elek-
trozaczepów w altanie
�mietnikowej (zamkniêcie
altan �mietnikowych
przed osobami postron-
nymi) - os. Polan 6, os.
Stare ¯egrze 72, 76, 96,
114

6. Wymiana zaworów gazo-
wych instalacji pionowej i
poziomej - os. Polan 6 -
8, os. Stare ¯egrze 161 -
166

7. Wymiana zaworóww roz-
dzielaczach c.o. - os. Sta-
re ¯egrze 76 - 79, 161 -
166, 167 - 170, 178 - 179

8. Wymiana ciep³omierzy w
wêz³ach - os. Stare

¯egrze 89A - D, 98 - 101,
114 A - C,

116 - 118, 122 - 125, 127 -
128, 131 - 132, 136 - 141

9. Wymiana ciep³omierzy -
os. Stare ¯egrze 187,
188, 189

10.Wymiana wodomierzy w
wêz³ach - os. Stare
¯egrze 89A - D, 98 - 101,
114 A - C,

116 - 118, 122 - 125, 127 -
128, 131 - 132, 136 - 141

11. Wymiana wodomierzy
mieszkaniowych - os. Po-
lan 1 - 5, 6 - 8, 9 - 11, 12 -
17, os. Stare ¯egrze 102
- 105, 106 - 108, 142 -
146, 161 - 166, 167 - 170,
176 - 179, 180 - 185

12.Wymiana poziomu c.w.u.
i z.w.u. w piwnicach - os.
Stare ¯egrze 3 - 4, 6, 7 -
8

13. Remont d�wigów - os.
Stare ¯egrze 11, 79, 169,
173

14.Wymiana nawierzchni
schodów i podestów z
wymian¹ porêczy - os.
Polan 9, 10, 11, 18 - 19,
19, 23, 28, 29, 30, 40

15.Wymiana nawierzchni
chodnika na kostkê po-
zbrukow¹ - os. Stare
¯egrze 29 - 32, 102 - 185

16.Wykonanie miejsc pod
stojaki rowerowe wraz z
monta¿em stojaków - os.
Polan (2 nowe miejsca),
os. Stare ¯egrze (4 nowe
miejsca)

17.Wymiana ogrodzeñ
ogródków przydomowych
- os. Polan 41 - 43, 44 -
46

18. Remont instalacji domo-
fonowej wraz z wymian¹
centralek i unifonów - os.
Stare ¯egrze 59, 60, 66,
67, 122 - 124, 136 - 139,
150, 187, 188, 189

Kierownictwo Osiedla Or³aKierownictwo Osiedla Or³aKierownictwo Osiedla Or³aKierownictwo Osiedla Or³aKierownictwo Osiedla Or³a
Bia³egoBia³egoBia³egoBia³egoBia³ego
1. Remont pokrycia dachu
wraz z opierzeniem budy-
nek - os. Or³a Bia³ego 30-
42

2. Malowanie klatek schodo-
wych wraz z wymian¹
pochwytów porêczy - os.
Or³a Bia³ego 63-66

3. Zakup i monta¿ tablic
og³oszeniowych - os. Or³a
Bia³ego 47-52

4. Malowanie kondygnacji
parterowych - os. Or³a
Bia³ego 74, 75, 76, 77

5. Wykonanie sufitów pod-
wieszanych na p. 16 i A -
os. Or³a Bia³ego 74

6. Malowanie maszynowni
wymienianych wind - os.
Or³a Bia³ego 9, 23, 26, 51,
59, 66, 67, 78, 83, 85,
100, 112

7. Wymiana stolarki okien-
nej - zakwalifikowane

zg³oszenia z osiedla Or³a
Bia³ego

8. Wymiana drzwi wej�cio-
wych do budynku - os.
Or³a Bia³ego 4, 44, 50, 54,
59, 62, 67, 86, 98

9. Wymiana pionów c.o.
wraz z grzejnikami na
klatce schodowej - os.
Or³a Bia³ego 64, 65

10.Wykonanie instalacji hy-
drantowej wraz z przeciw-
po¿arowymwy³¹cznikiem
pr¹du os. Or³a Bia³ego 74

11. Wymiana instalacji kana-
lizacyjnej - poziom piw-
niczny os. Or³a Bia³ego 3,
4, 43, 44, 45, 46, 74, 75,
76, 77

12. Remont kompletny d�wi-
gów - os. Or³a Bia³ego 9,
23, 26, 51, 59, 66, 67, 78,
83, 85, 100, 112

13.Wymiana wodomierzy
c.w. i z.w. - os. Or³a Bia³e-
go

14. Remont chodników przed
budynkiem - os. Or³a Bia-
³ego 76, 77

15.Miejsca postojowe dla ro-
werów - wybrane lokaliza-
cje

16.Miejsca na gabaryty
przed wybranymi wiatami
�mietnikowymi

17.Modernizacja instalacji
domofonowej - os. Or³a
Bia³ego 30-42

18. Remont jezdni i chodnika
na odcinku od zakrêtu
przy ko�ciele do zakrêtu
przy przedszkolu

19. Znakowanie ulic i parkin-
gów zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu (znaki
drogowe, barierki, malo-
wanie) - os. Or³a Bia³ego
43, 44, 45, 46, 74, 75, 76
,77

Kierownictwo Osiedla RusaKierownictwo Osiedla RusaKierownictwo Osiedla RusaKierownictwo Osiedla RusaKierownictwo Osiedla Rusa
1. Docieplenie i zmiana ko-
lorystyki budynku - os.
Rusa 115-119

2. Wykonanie zabezpieczeñ
okien klatek schodowych
siatk¹ - os. Rusa 1-10, os.
Rusa 11, os. Rusa 121-
124

3. Remont holu - os. Rusa
11, 121-124

4. Wprowadzenie Projektu
Organizacji Ruchu - os.
Rusa 11, 12, 13

5. Wymiana stolarki okien-
nej wmieszkaniach na os.
Rusa

6. O�wietlenie altan �mietni-
kowych na terenie osiedla
(15 sztuk)

7. Wymiana legalizacyjna
podzielników kosztów c.o.
- os. Rusa 11, 12

8. Wymiana legalizacyjna
wodomierzy - os. Rusa
11, 12, 13

9. Adaptacja pomieszczeñ
na rowerowanie - os.
Rusa 3, 17, 31, 34, 47,

121
10.Monta¿ zewnêtrznych
stojaków dla rowerów wg
wniosków mieszkañców

11. Remont balkonów - os.
Rusa 2-6, 23-30, 49-52

12.Monta¿ nasad komino-
wych tzw. turbowentów -
os. Rusa 62-71, 101-114,
121-138

13. Remont d�wigów - os.
Rusa 130, 131, 132, 136

14.Malowanie elewacji
szczytowych i uskoków -
os. Rusa 62-71

15. Remont wiatro³apów - os.
Rusa 86-95, Rusa 96-

100, Rusa 115-119
16. Remont rozdzielaczy c.o.
- os. Rusa 86-95

17. Budowa chodnika u
szczytu budynku na os.
Rusa 86

18. Budowa parkingu u
szczytu budynku na os.
Rusa 15

19. Remont chodnika u
szczytu budynku na os.
Rusa 86

20. Przygotowanie opraco-
wania o�wietlenia alejek
osiedlowych "Tetriprze-
deptów"

TTTTTekst i fot. JTekst i fot. JTekst i fot. JTekst i fot. JTekst i fot. JT

Remont balkonów na os.Remont balkonów na os.Remont balkonów na os.Remont balkonów na os.Remont balkonów na os. TTTTTysi¹cleciaysi¹cleciaysi¹cleciaysi¹cleciaysi¹clecia

Remont chodników na os. Or³a Bia³egoRemont chodników na os. Or³a Bia³egoRemont chodników na os. Or³a Bia³egoRemont chodników na os. Or³a Bia³egoRemont chodników na os. Or³a Bia³ego

TTTTTermomodernizacja budynku na os. Stare ¯egrzeermomodernizacja budynku na os. Stare ¯egrzeermomodernizacja budynku na os. Stare ¯egrzeermomodernizacja budynku na os. Stare ¯egrzeermomodernizacja budynku na os. Stare ¯egrze
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Piosenka biesiadna powróci³a na Rataje

W sobotnie popo³udnie
19 marca br. w piêknej sali
koncertowej DK Jêdru�, po
dwuletniej przerwie spowo-
dowanej pandemi¹ corona-
virusa, odby³a siê kolejna VII
ju¿ edycja Ratajskiej Gali
Piosenki Biesiadnej. Organi-
zatorami tego muzycznego
wydarzenia by³a Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa �Osiedle
M³odych� w Poznaniu oraz
cztery ratajskie domy kultu-
ry �Jêdru��, �Jubilat�, �Na
Piêterku� i �Polan Sto�.
Ponad sto osób, które

przyby³y na imprezê, przez
dwie godziny wspaniale siê
bawi³o przy znanych i lubia-

nych piosenkach biesiad-
nych. Ado wspólnego biesia-
dowania zaprosi³a widowniê
Kapela �redzioki, która go-
�ci³a ju¿ na naszej imprezie
5 lat temu w DK Jubilat. Ze-
spó³ by³ wówczas przez wi-
dzów bardzo gor¹co przyjê-
ty, dlatego te¿ wychodz¹c
naprzeciw ¿yczeniom �i su-
gestiom naszych mieszkañ-
ców, organizatorzy postano-
wili zaprosiæ go ponownie.
Kapela �redzioki jest ze-

spo³em muzyki biesiadnej ze
�rody Wielkopolskiej. Za³o-
¿ycielem �i kierownikiem ka-
peli jest Krzysztof Bako-Bart-
kowiak. Zespó³ zagra³ ponad

450 koncertów �w Polsce
oraz za granic¹. �redzioki
koncertowa³y m.in. we Fran-
cji, W³oszech, Czechach
oraz �w Niemczech. Kapela
wielokrotnie wystêpowa³a w
Radio oraz Telewizji. By³a
m.in. go�ciem w Programie
�Kawa czy herbata�, a jej te-
ledyski mo¿na by³o ogl¹daæ
w �Polo TV�. Piosenka �Ju-
tro bêdzie lepiej� przez 5 ty-
godni znajdowa³a siê na 1
miejscu Listy Przebojów Ra-
dia �l¹sk. Z kolei utwór
�Ch³opoki grejcie� zaj¹³ 1
miejsce w plebiscycie s³u-
chaczy Radia Poznañ. Kape-
la �redzioki nagra³a do tej

pory 21 p³yt CD, w�ród któ-
rych oprócz piosenek bie-
siadnych s¹ tak¿e �Kolêdy �i
pastora³ki�, �Pie�ni i piosen-
ki patriotyczne� oraz �Pie�ni
Powstania Wielkopolskie-
go�. Dla klubów sportowych,
ró¿nych stowarzyszeñ oraz
wielu szkó³ w Polsce i na
Litwie, �redzioki nagra³y kil-
kana�cie hymnów. Kompo-
zytorem i autorem tekstów
jest Krzysztof Bako-Bartko-
wiak, a sk³ad kapeli uzupe³-
niaj¹ Ewa Kusik - vocal, Ma-
riusz £opatka - akordeon,
vocal, Andrzej Kempiñski -
perkusja, vocal, Dariusz
Stefaniak - gitara, vocal,
W³odzimierz Sznura - akor-
deon oraz Adam Galejak -
gitara basowa. Podczas so-
botniego koncertu Kapela
�redzioki zaprezentowa³a,
licznie przyby³ej widowni, re-
pertuar biesiadny z do-

mieszk¹ gwary wielkopol-
skiej.
Koncert w DK �Jêdru�� by³

dla Kapeli �redzioki koncer-
tem wyj¹tkowym, jubileuszo-
wym. W tym roku bowiem ze-
spó³ obchodzi jubileusz 25-le-
cia dzia³alno�ci estradowej.
Nie zabrak³o wiêc piêknych
kwiatów od organizatorów
oraz g³o�nego sto lat od ca³ej

widowni.
Sobotnia impreza poka-

za³a, ¿e piosenki biesiadne
s¹ nadal bardzo popularne i
chêtnie �piewane nie tylko
przez seniorów, ale równie¿
przez m³odsze pokolenie.

Jacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek Handke
Kierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na Piêterku

Fot.Fot.Fot.Fot.Fot. Anna PetersAnna PetersAnna PetersAnna PetersAnna Peters
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W marcu czuæ ju¿ powiew wiosnyW marcu czuæ ju¿ powiew wiosnyW marcu czuæ ju¿ powiew wiosnyW marcu czuæ ju¿ powiew wiosnyW marcu czuæ ju¿ powiew wiosny, w marcu powoli zrzu-, w marcu powoli zrzu-, w marcu powoli zrzu-, w marcu powoli zrzu-, w marcu powoli zrzu-
camy zimowe ko¿uchy i ruszamy z now¹ energi¹, patrz¹c zcamy zimowe ko¿uchy i ruszamy z now¹ energi¹, patrz¹c zcamy zimowe ko¿uchy i ruszamy z now¹ energi¹, patrz¹c zcamy zimowe ko¿uchy i ruszamy z now¹ energi¹, patrz¹c zcamy zimowe ko¿uchy i ruszamy z now¹ energi¹, patrz¹c z
nadziej¹ na nadchodz¹ce dni i s³oneczne promyki spadaj¹-nadziej¹ na nadchodz¹ce dni i s³oneczne promyki spadaj¹-nadziej¹ na nadchodz¹ce dni i s³oneczne promyki spadaj¹-nadziej¹ na nadchodz¹ce dni i s³oneczne promyki spadaj¹-nadziej¹ na nadchodz¹ce dni i s³oneczne promyki spadaj¹-
ce tu i tam.ce tu i tam.ce tu i tam.ce tu i tam.ce tu i tam.

Tylko dla Kobiet!
Takim wiosennym rozpo-

czêciemmarca by³o spotkanie
"Tylko dla Pañ", cykliczne ju¿
w Domu Kultury Polan STO,
odbywaj¹ce siê w okolicy
�wiêta Kobiet. Tym razem z
Kamil¹ Wróblewsk¹, kreato-
rem wizerunku. "Stylowa w
ka¿dymwieku" to temat prze-
wodni, który wzbudzi³ moc
pozytywnych emocji i napêdzi³
machinê wewnêtrznych, jak i
zewnêtrznych przemian, za-
równo w kwestii wizerunku,
stylu bycia, harmonii z w³a-
snym cia³em i duchem. Da³
si³ê na wiosenne porz¹dki w
szafach, na odkrycie piêkna,
które drzemiew ka¿dej kobie-
cie i wzmocni³ pewno�æ siebie,
która czasem, jak nied�wied�
zapad³a w zimowy sen. Spo-
tkanie przynios³o wiele rado-

�ci, nie zabrak³o porad uszy-
tych namiarê, w³a�ciwie skro-
jonych stylizacji i idealnie do-
pasowanych inspiracji. Zosta-
³o wielokrotnie podkre�lone
stwierdzenie, ¿e dbanie o sie-
bie, swój styl i image to nie
egoizm, a zaleta kobieco�ci!
Kolejnym go�ciem, który

zawita³ w naszych progach,
by³a Anna Marciniak, kierow-
nik kina Helios, która przybli-
¿y³a nam ideê Kina Kobiet,
zapozna³a z bie¿¹cymi pro-
jektami i zachêci³a do udzia-
³u w licznych przedsiêwziê-
ciach organizowanych przez
kino i wspó³pracuj¹cych part-
nerów. Nie zabrak³o niespo-
dzianek ufundowanych przez
kino Helios, smacznej kawy i
oryginalnych, jedynych w
swoim rodzaju s³oiczków

�Jak skutecznie porozumiewaæ siê z innymi?�
czyli Warsztaty Pomocy Psychologicznej dla Seniorów

W dobie pandemii nasze
zachowania, emocje, sposo-
by radzenia sobie ze stresem,
styl ¿ycia, dystans spo³eczny
i przekonania uleg³y znaczne-
mu przewarto�ciowaniu. W
du¿ej mierze dotyczy to osób
w wieku 60+, których aktyw-
no�ci i bezpo�rednie kontak-

ty miêdzyludzkie przez ostat-
nie dwa lata zosta³y zreduko-
wane dominimum. Na szczê-
�cie ograniczenia powoli zo-
staj¹ znoszone i pojawia co-
razwiêcejmo¿liwo�ci spotkañ
i wydarzeñ adresowanych do
seniorów. Tak¹ okazj¹ do
wspólnych spotkañ i jedno-
cze�nie zdobycia nowej wie-
dzy i umiejêtno�ci s¹ bezp³at-
ne warsztaty psychologiczne
w Domu Kultury "Jêdru�" w
ramach projektu "Ratajski
PrzystanekSeniora", dofinan-
sowanego z bud¿etu Miasta
Poznania. Tematyka pierw-
szego spotkania dotyczy³a
komunikacji i samopoznania.
Celem zajêæ praktycznych
prowadzonych przez Patrycjê
Jachimowsk¹ - psychologa i

socjoterapeutkê, by³o przyj-
rzenie siê procesowi komuni-
kacji i rozwijanie wiedzy oraz
umiejêtno�ci potrzebnych w
skutecznym porozumiewaniu
siê z innymi. W kameralnej
kilkunastoosobowej grupie
uczestnicy poznawali miêdzy
innymi zasady aktywnego s³u-
chania oraz konkretne meto-
dy, które u¿ywane w trakcie
porozumiewania siê znacz¹-
co u³atwiaj¹ wzajemne zrozu-
mienie. Rozwijali równie¿wie-
dzê na temat komunikatów
typu "ja" i ich konstruktywne-
go wp³ywu na jako�æ komu-
nikacji, a co z tym siê wi¹¿e -
swoich relacji z innymi oraz z
samym sob¹. Podczas kolej-
nych dwugodzinnych spotkañ
w wiosennym cyklu bêd¹ po-

ruszane inne, niemniej inte-
resuj¹ce zagadnienia: posze-
rzenie wiedzy dotycz¹cej
funkcji emocji w naszym ¿yciu
(12 kwietnia), rozwijanie
umiejêtno�ci radzenia sobie
ze stresem oraz adaptacji do
zaistnia³ych zmian (10maja),

poszerzanie wiedzy dotycz¹-
cej funkcjonowania ludzkiego
umys³u oraz aktywizacja
funkcji poznawczych tj. my-
�lenie, pamiêæ i uwaga (7
czerwca). Zapraszamy ser-
decznie!

jmjmjmjmjm

szczê�cia, które ka¿da z pañ
mog³a zabraæ do domu.
¯yczymywszystkim kobietom
i sobie nawzajem s³oñca ka¿-
dego poranka, czasu na obej-
rzenie dobrego filmu, odrobi-
ny nudy na kanapie z fili¿ank¹
kawy i nadziei na lepsze ju-
tro! Pamiêtajmy, w kobietach
si³a! Drogie Panie, b¹d�my
dumne z tego, ¿e jeste�my
kobietami, bo ka¿da z nasma
ukryte piêkno, które niejedno-
krotnie chowa siê gdzie� pod
warstwami ubrañ. Trzeba je
tylko odkryæ!! Powodzenia! To
takie wiosenne postanowie-
nie!

Iza KurzawskaIza KurzawskaIza KurzawskaIza KurzawskaIza Kurzawska
Fot.Fot.Fot.Fot.Fot. Anna PetersAnna PetersAnna PetersAnna PetersAnna Peters
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�Kobiety w Jagiellonce�

Z okazji Dnia Kobiet Dom
Kultury Jagiellonka zorganizo-
wa³ cykl wydarzeñ pod nazw¹

�Kobiety w Jagiellonce�: Wer-
nisa¿wystawypt. �Cztery pory
roku okiem kobiety�, �Smacz-
nie i zdrowo�, czyli spotkanie
z dietetykiem i cukiernikiem
oraz Maraton fitness. �W
same�wiêto Kobiet, 8marca,
mia³ miejsce wernisa¿ prac
pani ReginyTaszarek. �Artyst-
ka, mieszkanka Rataj, wielo-
letnia nauczycielka chemii i
dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 20 z osiedla Rzeczypospo-
litej nie po raz pierwszy zgo-
dzi³a siê podzieliæ swoja twór-
czo�ci¹ w DK Jagiellonka. O
godzinie 17.00 Pani R. Tasza-
rek pojawi³a siê w Domu Kul-
tury, aby opowiedzieæ przyby-
³ym go�ciom o swoich obra-
zach, które powsta³y w prze-
ci¹gu ostatnich dwóch lat. Jak
twierdzi Autorka: - Malowane
przeze mnie obrazy mia³y
nadaæ barwê szarej rzeczywi-
sto�ci pandemii. Dlategomoje
obrazy s¹ tak kolorowe. Licz-
nie zgromadzona publiczno�æ

wyrazi³a zachwyt nad talen-
tem, dziêki któremu zobaczy-
li�my krajobrazy przedstawia-
j¹ce cztery pory roku. Wysta-
wê mo¿na zwiedzaæ do koñ-
ca kwietnia w godzinach
14.00-20.00
11 marca, w samo po³u-

dnie Seniorzy spotkali siê na
prezentacji o zdrowym od¿y-
wianiu, któr¹ przygotowa³y i
przeprowadzi³y studentki die-
tetyki, Klara i Wiktoria, z Uni-
wersytetu Medycznego.
Uczestnicy wys³uchali wyk³a-
du o tym jak je�æ smacznie,
ale zdrowo. Drug¹ czê�ci¹ w
ramach tego samego wyda-
rzenia, by³y warsztaty cukier-
nicze prowadzone przez die-
tetyka i cukiernika Mariusza
Urbaniaka. W czasie spotka-
nia seniorzy upiekli dietetycz-
ne p¹czki z powid³ami �liwko-
wymi.
�wiêtowanie obchodów

DniaKobiet zosta³o zwieñczo-
ne Mini Maratonem fitness,

KREATYWKI W JUBILACIE

KREATYWKI - to nowe
cykliczne rodzinne warszta-
ty artystyczne, które bêd¹
odbywaæ siê w Domu Kultu-
ry "Jubilat". Warsztaty adre-
sowane s¹ do ca³ych rodzin,
zapraszamy rodziców z
dzieæmi, dziadków z wnuka-
mi, rodzeñstwa, mo¿na
przyj�æ tak¿e z kole¿ank¹,
znajomymi� Organizatorzy
zapraszaj¹ do wspólnej za-
bawy, zachêcaj¹ do kre-
atywnego spêdzania czasu,

do integracji miêdzypokole-
niowej i wytchnienia od tru-
dów dnia codziennego. Na

warsztatach zapominamy o
problemach, u�miechamy
siê do siebie i �wietnie ra-

zem siê bawimy.
Pierwsze warsztaty ju¿

za nami, w pi¹tek 25 lutego

uczestnicy warsztatów ra-
zem z prowadz¹c¹ zajêcia
Ing¹ Borowsk¹, wykonali

samodzielnie piêkne, kolo-
rowe, pachn¹ce myde³ka gli-
cerynowe. Pracowali z glice-
ryn¹, olejkami naturalnymi (
jojoba, makadamia, ze s³od-
kich migda³ów, z pestek wi-
nogron), suszem zio³owym,
kwiatowymi owocowym (
b³awatek, koniczyna, ró¿a,
nagietek, ja�min, rumianek,
any¿�..) oraz z kolorowy-
mi glinkami, olejkami ete-
rycznymi i ró¿nymi barwni-
kami.
W ca³ym domu kultury

czuæ by³o przyjemn¹ woñ
lawendy, cytryny, rumian-
ku, ja�minu� Sala warsz-
tatowa zamieni³a siê w raj-
ski pachn¹cy ogród. Zarów-
no dzieci jak i osoby doro-
s³e doskonale siê bawi³y.

Tworzenie tego typu myde-
³ek jest bardzo proste, spra-
wia mnóstwo przyjemno�ci
i jest �wietn¹ okazj¹ do spê-
dzenia wspólnego czasu z
rodzin¹. Wykonane przez
siebie prace uczestnicy
warsztatów zabral i do
domu, zachowaj¹ je dla sie-
bie lub bêd¹ piêknym pre-
zentem dla najbli¿szych.
Na kolejne rodzinne

warsztaty artystyczne za-
praszamy 8 kwietnia na os.
Tysi¹clecia 30, do Domu
Kultury "Jubilat", tematem
przewodnim bêd¹ zbli¿aj¹-
ce siê �wiêta wielkanocne.
Bêdziemy razem tworzyæ ta-
kie cudeñka jak oryginalne
�wi¹teczne stroiki.
Do zobaczenia na Kre-

atywkach!
DG-SDG-SDG-SDG-SDG-S

czyli 1,5 � godzinnymwszech-
stronnym treningiem wzmac-
niaj¹cym i kszta³tuj¹cym ca³e
cia³o. Panie i pan pod czuj-
nym okiem instruktorki Joan-
ny Cie�lak wylali z siebie
�siódme poty�, ale w znakomi-
tych nastrojach opu�cili salê
pytaj¹c o to, kiedy bêdzie po-
wtórka.
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Warsztaty fotograficzne �Z aparatem za pan brat�
Podczas bezp³atnych

spotkañ, dofinansowanych
ze �rodków bud¿etowych
Miasta Poznania, Seniorzy
bêd¹ mieli okazjê nauczyæ
siê podstaw wiedzy teore-
tycznej i praktycznej fotogra-
fii. Celem zajêæ jest równie¿
pokazanie, ¿e wiek cz³owie-
ka nie musi wp³ywaæ na jego
zadowolenie, pewno�æ sie-
bie i podejmowanie przez
niego dzia³añ maj¹cych roz-
wijaæ zainteresowania i pa-
sje.
Pierwsze warsztaty, w

których wziê³o udzia³ 11
uczestników, odby³y siê 2

W ramach nowego pro-
jektu �Ratajski Przystanek
Seniora� powsta³ cykl
warsztatów fotograficznych
pod nazw¹ �Z aparatem za
pan brat� prowadzonych
przez Studio Terapia foto-
graficzna Joanna & Angie.

Bezpieczny Dom ze Staro³êki
dla Ukrainek i ich dzieci

Bezpieczny Dom to miej-
sce, które powsta³o po to, aby
pomagaæ kobietom z dzieæmi,
które uciekaj¹ przedwojn¹ na
Ukrainie. - Tutaj matki z dzieæ-
mi z Ukrainy bêd¹ mog³y po-
czuæ siê bezpiecznie. Znajd¹
chwilê wytchnienia i spokoju.
Kobiety uciekaj¹ce z Ukrainy
to osoby naznaczone wojn¹.
Ich dzieci widzia³y ju¿ bombar-
dowania, czo³gi, krew, wybu-
chy, ¿o³nierzy, regularne woj-
sko agresora. Przybywaj¹c do
Polski wszyscy szli w niezna-
ne, maj¹c w plecaku tylko
¿ywno�æ i kilka najwa¿niej-
szych dokumentów. - mówi
Ma³gorzata Bartkowiak z Fun-
dacji TIP TOP.
Fundacja Tip Top chce

zapewniæ Ukrainkom i ich
dzieciom pomoc medyczn¹,
terapiê psychologiczn¹, opie-
kê prawn¹ oraz pomocw zna-
lezieniu pracy i usamodziel-
nieniu siê. Za Bezpieczny
Dom trzeba jednak te¿ p³aciæ
czynsz. Dlatego potrzebne
jest wsparcie finansowe. �
Kobiet i dzieci uciekaj¹cych
przed wojn¹ s¹ setki, tysi¹ce,
miliony. To ciche ofiary wojny.
Bêdzie ich niestety wiêcej, bo
dzisiejsza agresja na Ukrainê
przybra³a ogromn¹ skalê.
Czuje siê za tych ludzi odpo-
wiedzialna. Musimy im po-
móc. � mówi Agnieszka Ró-
¿añska Prezes Fundacji TIP
TOP.�Wsparcia finansowego
mo¿na dokonaæ tak¿e przele-

marca w Domu Kultury �Ja-
giellonka�. G³ównymi tema-
tami by³y: kompozycja w fo-
tografii, g³êbia ostro�ci oraz
korekta ekspozycji. Po za-
koñczeniu czê�ci teoretycz-
nej Seniorzy przyst¹pili do
æwiczeñ praktycznych, pod-
czas których mogli spraw-
dziæ swoj¹ wiedzê.
W ramach wiosennej

edycji projektu �Ratajski
Przystanek Seniora� warsz-
taty fotograficzne odbêd¹
siê jeszcze dwa razy: 6
kwietnia, w DK �Orle Gniaz-
do� oraz 12 maja w DK �Na
Piêterku�. �Bezp³atne wej-
�ciówki odbieraæ mo¿na
bezpo�rednio w poszcze-
gólnych domach kultury.

WWWWWeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³a

waj¹c pieni¹dze na numer
konta:
Fundacja TIPTOP 06

1750 0012 0000 0000 3999
4647�z dopiskiemBEZPIECZ-
NY DOM
Fundacja prowadzi tak¿e

zbiórkê rzeczow¹. Wszelkie
dary (ich lista jest dostêpna na
stronie www.projektbezpiecz-
nydom.tiptop.com.pl) mo¿na
dostarczaæ do Ratajskiego
Punktu Pomocy dla Ukrainy
obs³ugiwanego przez Spó³-
dzielniê Mieszkaniow¹ �Osie-
dle M³odych� na os. Tysi¹cle-
cia 30. Przy wej�ciu nale¿y
zaznaczyæ, ¿e dary przynosi-
my dla Fundacji TIP TOP

W£BW£BW£BW£BW£B

Mobilne ogrody na Ratajach
Nie mog¹c doczekaæ siê

wiosny, postanowili�my deli-
katnie wyprosiæ zimê pod-
czas wiosennych rodzinnych
warsztatów. To by³y cudowne
dwie godziny, podczas któ-
rych dowiedzieli�my siêm.in.,
¿e kwiatki forsycji oraz fio³ki
nadaj¹ siê do jedzenia. Co
wiêcej mo¿na przyrz¹dziæ z
nich smaczne i zdrowe napa-
ry. Wiedzieli�cie o tym?
Warsztat by³ bardzo dyna-
miczny, mo¿na by³o siê nie-
co ubrudziæ podczas sadze-
nia ro�lin, dowiedzieæ siê o
zbawiennychw³a�ciwo�ciach
kwiatów i nauczyæ siê je roz-
poznawaæ. Nie zabrak³o rów-
nie¿ czê�ci plastycznej, pod-
czas której powstawa³y piêk-
ne motylkowe tabliczki.
Wspania³e by³o to, ¿e rodzi-
ce mogli spêdziæ czas z
dzieæmi w ca³kiemw nietypo-
wy sposób, wspólnie siê ba-
wi¹c i poznaj¹c tajniki zielar-
stwa.Wszystko to za spraw¹
dwóch cudownych prowa-
dz¹cych -Krystyny i Ewy Jañ-
czak, które zadba³y o profe-
sjonalne przygotowanie spo-
tkania, ale te¿ ciep³¹ i ra-
dosn¹ atmosferê, która
udzieli³a siê wszystkim.
Chcemy wiêcej! A zimie mó-
wimy AKYSZ! Witaj WIO-
SNO!

Ma³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata Melinger
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Warsztaty psychologiczne
dla dzieci i m³odzie¿y

Z przyjemno�ci¹ informu-
jemy, ¿e Ratajskie Centrum
Kultury po raz drugi organi-
zuje warsztaty psychologicz-
ne dla dzieci i m³odzie¿y.
Odbywaj¹ siê one w Domu
Kultury "Orle Gniazdo" w
okresie 14.03.2022 r.-
14.12.2022 r. Podczas cyklu
warsztatów pragniemy daæ
uczestnikom szansê na lep-
sze poznanie siebie oraz na-
bycie nowych umiejêtno�ci.
Wierzymy, ¿e dzieci, wycho-
dz¹c po zajêciach, odczuj¹
na w³asnej skórze, ¿e s¹ bo-
gatsze nie tylko o now¹ wie-
dzê...ale przede wszystkim o
praktyczne i pomocne narzê-
dzia do radzenia sobie na co
dzieñ. W ¿yciu nie wszystko

idzie zgodnie z naszym pla-
nem. Bo przecie¿ w�ród suk-
cesów zawsze pojawiaj¹ siê
gorsze chwile. Grunt to posia-
daæ umiejêtno�ci do podno-
szenia siê z nich i obracania
ich w sukces. Zaplanowali-
�my 22 spotkania (w dwóch
grupach wiekowych), które
poprowadz¹ panie psycho-
log: NicolaWrêbiak orazWik-
toria Zieliñska. Prowadz¹ce o
warsztatach mówi¹ tak: W
obecnych czasach m³odzi lu-
dzie do�wiadczaj¹ nadmier-
nego stresu, stanów obni¿o-
nego nastroju, du¿ej niepew-
no�ci w obszarze samooce-
ny oraz lêków zwi¹zanych ze
szko³¹ i dorastaniem. Spotka-
nia ukierunkowane s¹ przede

wszystkim na pracê z we-
wnêtrznym �wiatem prze¿yæ
m³odych ludzi (emocji, my�li).
Chcemy pomagaæ m³odym
ludziom odnale�æ swoj¹ dro-
gê w otaczaj¹cym nas,
wspó³czesnym �wiecie. W
praktyce zawodowej psycho-
logowie obserwuj¹, jakiem³o-
dzi ludzie maj¹ trudno�ci w
rozpoznawaniu i rozumieniu
emocji, które prze¿ywaj¹ oraz
co najwa¿niejsze nie wiedz¹
jak szukaæ dostêpnych spo-
sobów radzenia sobie z nimi.
Nasze warsztaty im to umo¿-
liwiaj¹. Zatem to, czego po-
trzebuj¹ m³odzi ludzie w pro-
cesie przechodzenia z wieku
dzieciêcego do nastoletnie-
go, to - odpowiedniego sty-
mulowania i wspierania roz-
woju procesów my�lowych,
emocjonalnych i radzenia
sobie w sytuacjach spo³ecz-
nych. Oni tych umiejêtno�ci
dopiero siê ucz¹, ich cia³o i
mózg dopiero rozwija siê w
tym kierunku. Potrzebuj¹ oni
kompetentnych doros³ych

oraz �wiadomo�ci tego, co
siê w nich dzieje. Psychoedu-
kacja jest silnym narzêdziem
do rozumienia siebie, do
zmiany postaw dzieci i rodzi-
ców.A to wszystko, w kierun-
ku dbania o siebie i odpo-
wiedniego zarz¹dzania swo-
imi emocjami.
W ramach warsztatów po-

ruszone zostan¹ tematy takie
jak: "Twoja nawigacja w�ród
emocji", "Odkryj swój talent",
"Nastra¿y swoichgranic on/of-
fline", "Zaprzyja�nij siê ze stre-
sem - czyli zamieñ "stresa" w
mercedesa", "Ja (kontra) inni,
czyli moja rola w grupie", "Po-
rozmawiajmy bez s³ów, czyli o
mocy komunikacji niewerbal-
nej", "Jak przej�æ do dzia³ania
bez gadania (trening motywa-
cji)", "Efektywnanauka,czyli jak
trenowaæ pamiêæ", "Jakmówiæ
do innychotymcoczujê?", "Si³a
muzyki - jakd�wiêkimog¹nam
pomóc "ogarn¹æ" rzeczywi-
sto�æ", "Piêkno w ró¿nych kul-
turach" oraz wiele innych.
Warsztaty zosta³y dofinan-

sowane z bud¿etu Miasta Po-
znania.

Ma³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiak
Ratajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum Kultury

A w Cybince Weso³a ferajna - panaceum na codzienno�æ
ró¿ne emocje, które oddzia-
³uj¹ na nasz poziom energii.
By pomagaæ, sami musimy

byæ silni, jak dbaæ
o tê si³ê? Uczest-
nicy Klubu Senio-
ra Cybinka w po-
czuciu wspólnoty,
przynale¿no�ci do
grupy, chwytali do-
bre chwile, by
³adowaæ baterie,
wype³niaj¹c je ra-
do�ci¹. 11 marca
podczas spotkania
z okazji Dnia Ko-
biet wyst¹pi³ chór
"Weso³a Ferajna"
pod przewodnic-
twem Iny Szcze-
paniak, prezentu-
j¹c ró¿norodny re-

Na co dzieñmierzymy siê
z wyzwaniami nowej rzeczy-
wisto�ci, towarzysz¹ nam

Zajrzyj wiosennie
do Cybinki

Marzec i kwiecieñ to mie-
si¹ce gdy w przyrodzie budzi
siê nadzieja. Ta energia jest
inspiracj¹ do warsztatów i
twórczych spotkañ, na które
zapraszamy do Klubu Cybin-
ka.
- 26 marca o godz. 19:00- 26 marca o godz. 19:00- 26 marca o godz. 19:00- 26 marca o godz. 19:00- 26 marca o godz. 19:00

�NOC SÓW��NOC SÓW��NOC SÓW��NOC SÓW��NOC SÓW� - rodzinne
warsztaty. Podczas kreatyw-
nego, edukacyjnego wieczo-
ru us³yszymy wci¹gaj¹ce
opowie�ci o nocnych, tajem-
niczych ptakach, w wykona-
niu Agaty O¿arowskiej, orni-
tolo¿ki. Wspólnie wyruszamy
na spacer parkami os. War-
szawskiego w poszukiwana
naszych skrzydlatych s¹sia-
dów. Podczas pierwszej czê-
�ci spotkania, ka¿dy chêtny
uczestnik uszyje sowê z
wcze�niej przygotowanych
elementów przy wsparciu se-
niora wolontariusza/ki.
Koszt udzia³u w warszta-Koszt udzia³u w warszta-Koszt udzia³u w warszta-Koszt udzia³u w warszta-Koszt udzia³u w warszta-

tach jest cegie³k¹ wpieraj¹c¹tach jest cegie³k¹ wpieraj¹c¹tach jest cegie³k¹ wpieraj¹c¹tach jest cegie³k¹ wpieraj¹c¹tach jest cegie³k¹ wpieraj¹c¹
organizacjê dzia³aj¹c¹ naorganizacjê dzia³aj¹c¹ naorganizacjê dzia³aj¹c¹ naorganizacjê dzia³aj¹c¹ naorganizacjê dzia³aj¹c¹ na
rzecz rodzin i dzieci z Ukra-rzecz rodzin i dzieci z Ukra-rzecz rodzin i dzieci z Ukra-rzecz rodzin i dzieci z Ukra-rzecz rodzin i dzieci z Ukra-
inyinyinyinyiny.....
- 28 marca o godz. 16:00- 28 marca o godz. 16:00- 28 marca o godz. 16:00- 28 marca o godz. 16:00- 28 marca o godz. 16:00

�Wiosenne warsztaty pla-�Wiosenne warsztaty pla-�Wiosenne warsztaty pla-�Wiosenne warsztaty pla-�Wiosenne warsztaty pla-
styczne�,styczne�,styczne�,styczne�,styczne�, których motywem
przewodnim bêdzie rozpo-
czynaj¹ca siê nowa pora
roku. Ten twórczy czas, roz-
budzaj¹cywyobra�niê i bêd¹-
cy przestrzeni¹ do ekspery-
mentów z technikami pla-
stycznymi jest dedykowany

dzieciom w wieku 5-8 lat.
Koszt:15 z³/osoba
Kwietniowy cykl kreatyw-Kwietniowy cykl kreatyw-Kwietniowy cykl kreatyw-Kwietniowy cykl kreatyw-Kwietniowy cykl kreatyw-

nych warsztatów w ramachnych warsztatów w ramachnych warsztatów w ramachnych warsztatów w ramachnych warsztatów w ramach
zajêæzajêæzajêæzajêæzajêæ ARARARARARTYSTTYSTTYSTTYSTTYSTAcja:Acja:Acja:Acja:Acja:
- 4 kwietnia o godzinie- 4 kwietnia o godzinie- 4 kwietnia o godzinie- 4 kwietnia o godzinie- 4 kwietnia o godzinie

18:00 �Szyjemy zaj¹ce la-18:00 �Szyjemy zaj¹ce la-18:00 �Szyjemy zaj¹ce la-18:00 �Szyjemy zaj¹ce la-18:00 �Szyjemy zaj¹ce la-
wend¹ pachn¹ce!�wend¹ pachn¹ce!�wend¹ pachn¹ce!�wend¹ pachn¹ce!�wend¹ pachn¹ce!�
- 1- 1- 1- 1- 11 kwietnia o godzinie1 kwietnia o godzinie1 kwietnia o godzinie1 kwietnia o godzinie1 kwietnia o godzinie

18:00 �Do³¹cz domanufaktu-18:00 �Do³¹cz domanufaktu-18:00 �Do³¹cz domanufaktu-18:00 �Do³¹cz domanufaktu-18:00 �Do³¹cz domanufaktu-
ryryryryry, szyjemy wielkanocne, szyjemy wielkanocne, szyjemy wielkanocne, szyjemy wielkanocne, szyjemy wielkanocne
kury!�kury!�kury!�kury!�kury!�
Spotkamy siê w klimacie

pracowni w³asnorêcznie szy-
tych przytulanek. Podczas
warsztatów powstan¹ senso-
ryczne zabawki z materia³u,
kolorami ciesz¹ce oko, koj¹-
ce zapachem kwiatów lawen-
dy i zagadkowe w dotyku
przez u¿ycie ró¿nych ziaren i
antyalergicznego wypycha-
cza. Spotkanie jest dedyko-
wane równie¿ osobom, które
rozpoczynaj¹ przygodê z szy-
ciem. Koszt: 15 z³/osoba.
Rezerwacja na ca³a ofer-

tê i informacja pod nr tel. 61
879 47 15, 695 151 856, co-
dzienne w godz. 16:00 �
20:00
Klub Cybinka ul. War-

szawska 93/95, 61-035 Po-
znañ. Zachêcamy do �ledze-
nia aktualno�ci na www.face-
book.com/KlubCybinka oraz
https://osiedlemlodych.pl/
klub-cybinka/
Do zobaczenia!

Ewa JañczakEwa JañczakEwa JañczakEwa JañczakEwa Jañczak

pertuar, w którym wybrzmia-
³y znane i lubione piosenki, a
tak¿e nostalgiczne i refleksyj-
ne, rozbudzaj¹c pe³n¹ paletê
uczuæ. Zawystêp, wytrwa³o�æ
w uczestniczeniu w cotygo-
dniowych próbach i za atmos-
ferê podziêkowa³a Daria Gel-
lert-S³odzinka. Drug¹ czê�æ
spotkania umila³ wystêp Pio-
tra Jurkiewicza. Dziêkujemy
Uczestnikom za ten piêkny
wspólny czas. Dobrze czuæ i
wiedzieæ, ¿e jeste�cie.
Zapraszamy do korzysta-

nia z oferty Klubu Cybinka
dedykowanej Seniorom i za-
praszamy na wydarzenia
miêdzypokoleniowe, informa-
cja pod nr tel. 61 879 47 15

TTTTTekst i fot. Ewa Jañczakekst i fot. Ewa Jañczakekst i fot. Ewa Jañczakekst i fot. Ewa Jañczakekst i fot. Ewa Jañczak

Fot. Barbara GryczkaFot. Barbara GryczkaFot. Barbara GryczkaFot. Barbara GryczkaFot. Barbara Gryczka
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Rywalizowali na 64 polach w DK �Na Piêterku�

12 marca br. rozegrano
Turniej Szachowy o Puchar
DomuKultury Na Piêterku.W
imprezie w której wystartowa-
³o 36 m³odych adeptów Kró-
lewskiej Gry, bra³y udzia³
dzieci z rocznika 2010 i m³od-
sze. Organizatorami turnieju
byli: Spó³dzielniaMieszkanio-
wa "Osiedle M³odych" w Po-
znaniu, Dom Kultury Na Piê-
terku oraz UMKS Na Piêter-
ku. Zawody rozegrane zosta-
³y na dystansie 7 rund, tem-
pem gry 15 minut na partiê
dla zawodnika. Wszystkich

uczestników obowi¹zywa³y
aktualne przepisy kodeksu
szachowego.
O miejscu w turnieju de-

cydowa³a liczba zdobytych
punktów (wygrana 1 pkt, re-
mis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt).
W przypadku równej ilo�ci
punktów o zajêtym miejscu
decydowa³y kolejno: punkta-
cja skrócona Buchholza,
punktacja pe³na Buchholza,
liczba zwyciêstw, wynik bez-
po�redniej partii. Turniej, któ-
ry rozegrany zosta³ w kole-
¿eñskiej i sportowej rywaliza-
cji, sêdziowa³y dwie panie.
Sêdzi¹ G³ównym by³a Kami-
la Dembecka-Sobierajewicz
a pomaga³a jej jako sêdzia
rundowy Dominika Stochnia-
³ek. Po trwaj¹cej blisko 4 go-
dziny zaciêtej rywalizacji,
wy³oniono zwyciêzców od-

dzielnie w kategorii dziewcz¹t
i ch³opców.
Klasyfikacja dziewcz¹t:Klasyfikacja dziewcz¹t:Klasyfikacja dziewcz¹t:Klasyfikacja dziewcz¹t:Klasyfikacja dziewcz¹t:
1. Bartkowiak Aleksandra
UMKS Na Piêterku Po-
znañ

2. Jankowska Aniela
UMKS Na Piêterku Po-
znañ

3. Karlak Matylda
Dw. Pol-Ang PSP Poznañ

Klasyfikacja ch³opców:Klasyfikacja ch³opców:Klasyfikacja ch³opców:Klasyfikacja ch³opców:Klasyfikacja ch³opców:
1. Korbacz Pawe³ UMKS
Na Piêterku Poznañ

2. Herling Jan
UMKS Na Piêterku Po-
znañ

3. Kiziak Szymon
KS Korona Zakrzewo
Zwyciêzcy otrzymali pu-

chary oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez organiza-
torów, a wszyscy uczestnicy
obdarowani zostali s³odkimi
niespodziankami.
Kolejny turniej "I-szy Krok

Szachowy", który odbêdzie
siê 23 kwietnia, przeznaczo-
ny bêdzie dla ma³ych dzieci,
które dopiero zaczynaj¹ przy-
godê z Królewsk¹ Gr¹. Ser-
decznie zapraszamy.

Jacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek Handke
Kierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na Piêterku

Fot. Katarzyna SobierajewiczFot. Katarzyna SobierajewiczFot. Katarzyna SobierajewiczFot. Katarzyna SobierajewiczFot. Katarzyna Sobierajewicz

Poznañskie ZOO
pomaga w ewakuacji
Z ogarniêtej wojn¹ Ukra-

iny uciekaj¹ nie tylko ludzie.
Ewakuowane s¹ równie¿
zwierzêta. Te, które trafiaj¹ do
naszego krajumog¹ liczyæ na
go�cinno�æ poznañskiego
ogrodu zoologicznego. Jako
pierwsze schronienie poza
Ukrain¹ znalaz³y lwy, które
zosta³y wywiezione zOdessy.
Oprócz tego uratowane zo-
sta³y tak¿e zwierzêta z Kijo-
wa. Do najtrudniejszej sytu-
acji dosz³o 1 marca, gdy sa-
mochód ze zwierzêtami mu-
sia³ przebijaæ siê przez liniê
frontu.
-Tracili�my ju¿ nadziejê...

wczoraj oko³o godz 18, otrzy-
mali�my tragiczne wie�ci, ¿e
transport zwierz¹t, na który
czekamy na polskiej granicy,
zosta³ otoczony przez rosyj-
skie czo³gi � napisali 1 mar-
ca pracownicy ZOO na swo-
im profilu na Facebooku. -

Noc spêdzili�my czekaj¹c na
wie�ci, obawiaj¹c siê najgor-
szego. Dzisiaj sta³ siê cud!
Obroñcy Kijowa przeprowa-
dzili transport przez liniê oku-
panta. Jad¹ do nas!
Ostatecznie operacja siê

powiod³a i po krótkich proble-
mach formalno-prawnych na
granicy zwierzêta uda³o siê
przetransportowaæ doPozna-

nia, sk¹d pojecha³y dalej do
Belgii oraz do Hiszpanii. Jak
dot¹d uda³o siê uratowaæ
sze�æ lwów, sze�æ tygrysów,
likaona oraz dwa karakale.W
kolejnych dniach poznañskie
zoo zamierza przyj¹æ równie¿
rysie oraz ¿biki z Kijowa, ale
nie wiadomo czy pozwol¹ na
to dzia³ania wojenne.

Jaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw Imburski
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Rywalizowali tenisi�ci sto³owi

Blisko 80 zawodników
w o�miu kategor iach -
mieszkañców Poznania i
okolic startowa³o w dwu-
dniowym 46. Turnieju Teni-
sa Sto³owego.
Odby³ siê po rocznej

przerwie spowodowanej
pandemi¹ koronawirusa
Covid-19, tradycyjnie w
Domu Kultury Jêdru�.

Zorganizowany przez
Spó³dzielniê Mieszka-
niow¹ "Osiedle M³odych" w
Poznaniu - Dom Kultury
Jêdru�. Partnerem turnie-
ju by³ Nasz Sportowy Fyr-
tel. Imprezê uroczy�cie
otworzy³ kierownik "Jêdru-
sia" - Miros³aw Maj. W Tur-
nieju sêdziowa³a Sylwia
Obst. Opiekê medyczn¹
zapewni³a Renata Urba-
niak.
Zwyciêzcy poszczegól-

nych grup podczas drugie-
go dnia zawodów rozegra-
li turniej open o Puchar
GRAND PRIX. Wygra³ Fi-
lip Cichocki (z grupy 19-40
lat), który pokona³ rywali z
pozosta³ych kategorii. Dla
wszystkich startuj¹cych
by³y pami¹tkowe medale
uczestnictwa.
Puchar, medale i na-

grody zwyciêzcom Turnie-
ju wrêczali w imieniu orga-
nizatorów: kierownik Domu
Kultury "Jêdru�"- Miros³aw
Maj i Sylwia Obst.
W kategorii dzieci (kla-

sy I-II): 1. miejsce zajê³a
Lena Kawicka, 2. Kornelia
Tomaszewska, 3. Tomasz

Wroñski. W kolejnej grupie
dzieci (III-IV) wygra³ Filip
Kmieciak, 2. Borys Ma-
s³owski, 3. Piotr Kalisz.
W kategorii do lat 14

zwyciê¿y³ Ksawery Pio-
trowski, 2. Adam Tomczak,
3. Maja Zieliñska. W gronie
m³odzie¿y do lat 18 najlep-
szy by³ Jakub Frontczak, 2.
Dominik Piotrowski, 3. Igor
Mostowiec.
W�ród zawodników 19-

40 lat 1. Filip Cichocki, 2.
Bartosz Fibich, 3. Adam
Krzymiñski. W grupie osób
41- 55 lat wygra³ Dariusz
Wolski, 2. Bogdan Klabiñ-
ski, 3. Wojciech Jankowiak
Po�ród zawodników

powy¿ej 56 lat zwyciê¿y³
Janusz Tomczak, 2. Jacek
Kotlarski, 3. Zdzis³aw Hej-
na. W kategorii "Trener
Senioralny" zostali nagro-
dzeni: Adam Karkut, Miko-
³aj, Kujawiñski, Dariusz
Morsz.
Wszystkim zwyciêzcom

oraz pozosta³ym uczestni-
kom imprezy nale¿¹ siê
gratulacje!

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

Sport amatorski na osiedlach

Od lewej zdobywcaOd lewej zdobywcaOd lewej zdobywcaOd lewej zdobywcaOd lewej zdobywca
Pucharu GRAND PRIX -Pucharu GRAND PRIX -Pucharu GRAND PRIX -Pucharu GRAND PRIX -Pucharu GRAND PRIX -
Filip Cichocki i Miros³awFilip Cichocki i Miros³awFilip Cichocki i Miros³awFilip Cichocki i Miros³awFilip Cichocki i Miros³aw
MajMajMajMajMaj
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