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Wszyscy wiemy, ¿e Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy graæ bêdzie do koñca
�wiata i jeden dzieñ d³u¿ej. Tegoroczny 30. Fina³ to kolejna �wiatowa mobilizacja
pe³na zaanga¿owania, wielkich serc i wielu, wielu wydarzeñ. Rataje równie¿ dok³a-
daj¹ swoj¹ cegie³kê od kilkunastu lat organizuj¹c wydarzenia w ramach Sztabu nr
4223 dzia³aj¹cego przy Spó³dzielni Mieszkaniowej �Osiedle M³odych�. Jak siê oka-
zuje wolontariusze kwestowaæ bêd¹ nie tylko w niedzielê, bo równie¿ w sobotê
(29.01) podczas tradycyjnego wios³owania na ergometrach odbywaj¹cego siê
w Posnanii, czy w centrach handlowych na Franowie. Na sobotê zaplanowany jest

tak¿e Ratajski Koncert WO�P w DK �Jêdru�� (szczegó³y poni¿ej). Atmosfera dla
wielkich serc mieszkañców Rataj, Chartowa i ¯egrza stworzona bêdzie te¿ w nie-
dzielê, podczas nowego wydarzenia �Psi kilometr dla WO�P� w godz. 12-15 na
polanie przy DK �Polan Sto� oraz podczas tradycyjnego ju¿ ,,Rodzinnego uk³adania
puzzli w DK �Orle Gniazdo� o godz.12. Wiêcej informacji o dzia³aniach ratajskiego
Sztabu na www.osiedlemlodych.pl i Facebooku SM Osiedle M³odych. Warto byæ bli-
sko WO�P na Ratajach!
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Dynamiczne wej�cie
kulturalne w Nowy �
2022 r. Koncertem No-
worocznym, zorganizo-
wanym przez Domy
Kultury: Orle Gniazdo,
Na Piêterku, Jubilat i
Polan STO. To by³a
prawdziwa uczta mu-
zyczna i zapisa³a siê

jako jedna z najbardziej
barwnych i spektakular-
nych imprez przygoto-
wanych przez Dzia³ Kul-
tury Spó³dzielni Miesz-
kaniowej �Osiedle M³o-
dych� w Poznaniu. Jak
co roku nie zabrak³o
niespodzianek, zarów-
no dla oka, jak i dla

ucha, wspania³ego pro-
wadzenia, czy utworów
wykonanych na specjal-
ne ¿yczenie � tak rela-
cjonuje reporterka.
I specjalnie dla Czytel-
ników GR barwna rela-
cja na str. 3!
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Drodzy Mieszkañcy!
Trzymajcie za mnie kciuki!
WWWWWywiad z Ireneuszem Schillerem � nowym Prezesem Zarz¹du SM �Osiedle M³odych� w Poznaniuywiad z Ireneuszem Schillerem � nowym Prezesem Zarz¹du SM �Osiedle M³odych� w Poznaniuywiad z Ireneuszem Schillerem � nowym Prezesem Zarz¹du SM �Osiedle M³odych� w Poznaniuywiad z Ireneuszem Schillerem � nowym Prezesem Zarz¹du SM �Osiedle M³odych� w Poznaniuywiad z Ireneuszem Schillerem � nowym Prezesem Zarz¹du SM �Osiedle M³odych� w Poznaniu

VVVVVioletta £echtañska-ioletta £echtañska-ioletta £echtañska-ioletta £echtañska-ioletta £echtañska-
B³aszczak: 29 grudnia 2021B³aszczak: 29 grudnia 2021B³aszczak: 29 grudnia 2021B³aszczak: 29 grudnia 2021B³aszczak: 29 grudnia 2021
roku obj¹³ Pan funkcjê Pre-roku obj¹³ Pan funkcjê Pre-roku obj¹³ Pan funkcjê Pre-roku obj¹³ Pan funkcjê Pre-roku obj¹³ Pan funkcjê Pre-
zesa Zarz¹du Spó³dzielnizesa Zarz¹du Spó³dzielnizesa Zarz¹du Spó³dzielnizesa Zarz¹du Spó³dzielnizesa Zarz¹du Spó³dzielni
Mieszkaniowej �OsiedleMieszkaniowej �OsiedleMieszkaniowej �OsiedleMieszkaniowej �OsiedleMieszkaniowej �Osiedle
M³odych� w Poznaniu. JakM³odych� w Poznaniu. JakM³odych� w Poznaniu. JakM³odych� w Poznaniu. JakM³odych� w Poznaniu. Jak
Pan siê czuje w nowej roli?Pan siê czuje w nowej roli?Pan siê czuje w nowej roli?Pan siê czuje w nowej roli?Pan siê czuje w nowej roli?
Ireneusz Schiller:Ireneusz Schiller:Ireneusz Schiller:Ireneusz Schiller:Ireneusz Schiller: Objê-

cie funkcji Prezesa Zarz¹-
du Spó³dzielni Mieszkanio-
wej �Osiedle M³odych� w
Poznaniu to dla mnie z jed-
nej strony wielki zaszczyt i
wyró¿nienie, ale przede
wszystkim - du¿e zobowi¹-
zanie oraz odpowiedzial-
no�æ. Kierowanie nasz¹
Spó³dzielni¹, która skupia
ponad 60 tys. mieszkañ-
ców, to nie lada zadanie i
podchodzê do niego z du¿¹
pokor¹. Obecna sytuacja
organizacyjna, finansowa
oraz prawna jest zupe³nie
inna ni¿ w latach 90., kiedy
stery w Spó³dzielni obejmo-
wali moi poprzednicy. Mamy
bowiem stabilne przepisy i
dobr¹ sytuacjê maj¹tkow¹.
Jednak¿e równie¿ dzi� sto-
imy przed wyzwaniami, któ-
re jak nigdy dot¹d zwi¹za-
ne s¹ ze zmieniaj¹cym siê
otoczeniem. Mam tutaj na
my�li w szczególno�ci epi-
demiê COVID-19, która tak
bardzo zmieni³a nasze
¿ycie, zarówno prywatne,
jak i zawodowe. Spó³dziel-
nia, jako organizacja musi
przystosowaæ siê do no-
wych warunków zarówno
pod wzglêdem organizacyj-
nym, jak i finansowym.
Wracaj¹c jednak do sa-

mego wyboru, chcia³bym
zwróciæ uwagê, ¿e przeka-
zanie obowi¹zków odby³o
siê w sposób bardzo p³yn-
ny. Pan Tadeusz Stachow-
ski � ówczesny Prezes Za-
rz¹du wraz z Pani¹
Agnieszk¹ Terk¹ � Zastêp-
czyni¹ Prezesa Zarz¹du ds.
Ekonomicznych oraz Pa-
nem Wojciechem Szczê-
snym � Zastêpc¹ Prezesa
Zarz¹du ds. Technicznych
wskazali moj¹ kandydaturê

Radzie Nadzorczej, która
po przeprowadzeniu anali-
zy podjê³a uchwa³ê wybie-
raj¹c mnie na stanowisko
Prezesa Zarz¹du ratajskiej
spó³dzielni. Chcia³bym raz
jeszcze podziêkowaæ Za-
rz¹dowi, a w szczególno�ci
PanuTadeuszowi Stachow-
skiemu i Radzie Nadzor-
czej, ¿e udzielili mi kredytu
zaufania i przygotowali
mnie do pe³nienia tej, jak¿e
wa¿nej funkcji.
Mimo, ¿e znam Spó³-

dzielniê ju¿ prawie 20 lat, to
od 29 grudnia ubieg³ego
roku patrzê na ni¹ w inny,
znacznie szerszy sposób.
Chcia³bym, jako nowy Pre-
zes tak zarz¹dzaæ nasz¹
Spó³dzielni¹, aby w dal-
szym ci¹gu dobrze funkcjo-
nowa³a i rozwija³a siê, dla
dobra naszych mieszkañ-
ców.
- Pracuje Pan w Spó³-- Pracuje Pan w Spó³-- Pracuje Pan w Spó³-- Pracuje Pan w Spó³-- Pracuje Pan w Spó³-

dzielni od prawie dwóch de-dzielni od prawie dwóch de-dzielni od prawie dwóch de-dzielni od prawie dwóch de-dzielni od prawie dwóch de-
kad. Z wykszta³cenia jestkad. Z wykszta³cenia jestkad. Z wykszta³cenia jestkad. Z wykszta³cenia jestkad. Z wykszta³cenia jest
Pan prawnikiem. Do tej poryPan prawnikiem. Do tej poryPan prawnikiem. Do tej poryPan prawnikiem. Do tej poryPan prawnikiem. Do tej pory
koordynowa³ Pan prac¹ ze-koordynowa³ Pan prac¹ ze-koordynowa³ Pan prac¹ ze-koordynowa³ Pan prac¹ ze-koordynowa³ Pan prac¹ ze-
spo³u radców prawnych wspo³u radców prawnych wspo³u radców prawnych wspo³u radców prawnych wspo³u radców prawnych w
Zarz¹dzie Spó³dzielni. Pro-Zarz¹dzie Spó³dzielni. Pro-Zarz¹dzie Spó³dzielni. Pro-Zarz¹dzie Spó³dzielni. Pro-Zarz¹dzie Spó³dzielni. Pro-
szê opowiedzieæ o swojejszê opowiedzieæ o swojejszê opowiedzieæ o swojejszê opowiedzieæ o swojejszê opowiedzieæ o swojej
dotychczasowej dzia³alno-dotychczasowej dzia³alno-dotychczasowej dzia³alno-dotychczasowej dzia³alno-dotychczasowej dzia³alno-
�ci.�ci.�ci.�ci.�ci.
- Tak, z wykszta³cenia

jestem prawnikiem, ukoñ-
czy³em studia na Wydziale
Prawa i Administracji Uni-
wersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Na-
stêpnie �w Okrêgowej Izbie
RadcówPrawnych odby³em
aplikacjê radcowsk¹. W
2002 roku po uzyskaniu za-
wodu radcy prawnego roz-
pocz¹³em pracê w Spó³-
dzielni na stanowisku Koor-
dynatora Dzia³u Radców
Prawnych. Nie da siê wiêc
ukryæ, ¿e przez ca³e swoje
zawodowe ¿ycie jestem
zwi¹zany z Ratajami. Pra-
ca na tym stanowisku spro-
wadza³a siê do, m.in.: przy-
gotowywania wewnêtrz-
nych aktów prawnych, opi-
nii czy umów, ale równie¿

reprezentowania Spó³dziel-
ni przed s¹dami. W szcze-
gólno�ci broni³em spó³dziel-
czych uchwa³ podjêtych
podczas obrad pamiêtnego
Walnego Zgromadzenia
zorganizowanego w Hali
Widowiskowo-Sportowej
�Arena� w czerwcu 2000 r.,
równie¿ przed S¹dem Naj-
wy¿szym. Bra³em udzia³ w
pracach komisji sejmowych
nad przepisami prawa spó³-
dzielczego. W ramach pro-
wadzonej przeze mnie kan-
celarii, �wiadczy³em rów-
nie¿ pomoc prawn¹ innym
spó³dzielniom mieszkanio-
wymwPoznaniu orazWiel-
kopolsce. W ostatnim cza-
sie poszerzy³em swoj¹ wie-
dzê, zosta³em bowiem ab-
solwentem Uniwersytetu
Ekonomicznego w Pozna-
niu koñcz¹c studia podyplo-
mowe na kierunku Organi-
zacja i Zarz¹dzanie. Zdoby-
te tam umiejêtno�ci posta-
ram siêwykorzystywaæ pod-
czas kierowania Spó³dziel-
ni¹.
- Nie da siê ukryæ, ¿e po-- Nie da siê ukryæ, ¿e po-- Nie da siê ukryæ, ¿e po-- Nie da siê ukryæ, ¿e po-- Nie da siê ukryæ, ¿e po-

siada Pan znakomit¹ zna-siada Pan znakomit¹ zna-siada Pan znakomit¹ zna-siada Pan znakomit¹ zna-siada Pan znakomit¹ zna-
jomo�æ prawa spó³dzielcze-jomo�æ prawa spó³dzielcze-jomo�æ prawa spó³dzielcze-jomo�æ prawa spó³dzielcze-jomo�æ prawa spó³dzielcze-
go. Czy tak ogromne do-go. Czy tak ogromne do-go. Czy tak ogromne do-go. Czy tak ogromne do-go. Czy tak ogromne do-
�wiadczenie w tej dziedzi-�wiadczenie w tej dziedzi-�wiadczenie w tej dziedzi-�wiadczenie w tej dziedzi-�wiadczenie w tej dziedzi-
nie u³atwi Panu zarz¹dzanienie u³atwi Panu zarz¹dzanienie u³atwi Panu zarz¹dzanienie u³atwi Panu zarz¹dzanienie u³atwi Panu zarz¹dzanie
Spó³dzielni¹?Spó³dzielni¹?Spó³dzielni¹?Spó³dzielni¹?Spó³dzielni¹?
- Pani Redaktor, bardzo

dziêkujê. Rzeczywi�cie mu-
szê przyznaæ, ¿e z prawem
spó³dzielczym jestem za
�pan brat� ju¿ od dwudzie-
stu lat. My�lê, ¿e ta wiedza
w du¿ym stopniu pozwoli mi
na sprawne wykonywanie
obowi¹zków Prezesa Za-
rz¹du. Znajomo�æ przepi-
sów prawa na pewno u³atwi
zarz¹dzanie Spó³dzielni¹.
Jednak to nie wszystko.
Ca³y czas poszerzam swoj¹
wiedzê i do�wiadczenie,
aby poznaæ wszystkie za-
gadnienia zwi¹zane ze
spó³dzielczo�ci¹ mieszka-
niow¹. Ponadtomoi zastêp-
cy to specjali�ci w innych
dziedzinach � Pani
Agnieszka Terka posiada
wykszta³cenie ekonomicz-
ne, a Pan Wojciech Szczê-
sny � techniczne. My�lê
zatem, ¿e we troje bêdzie-
my siê uzupe³niaæ i w ten
sposób sprawnie zarz¹dzaæ
�Osiedlem M³odych�.
- Zmiana na stanowisku- Zmiana na stanowisku- Zmiana na stanowisku- Zmiana na stanowisku- Zmiana na stanowisku

Prezesa Zarz¹du nast¹pi³aPrezesa Zarz¹du nast¹pi³aPrezesa Zarz¹du nast¹pi³aPrezesa Zarz¹du nast¹pi³aPrezesa Zarz¹du nast¹pi³a
na prze³omie roku, mo¿nana prze³omie roku, mo¿nana prze³omie roku, mo¿nana prze³omie roku, mo¿nana prze³omie roku, mo¿na
wiêc wnioskowaæ, ¿e kie-wiêc wnioskowaæ, ¿e kie-wiêc wnioskowaæ, ¿e kie-wiêc wnioskowaæ, ¿e kie-wiêc wnioskowaæ, ¿e kie-

runki dzia³añ na 2022 rokrunki dzia³añ na 2022 rokrunki dzia³añ na 2022 rokrunki dzia³añ na 2022 rokrunki dzia³añ na 2022 rok
wyznacza³ jeszcze Panawyznacza³ jeszcze Panawyznacza³ jeszcze Panawyznacza³ jeszcze Panawyznacza³ jeszcze Pana
poprzednik. Czy w zwi¹zkupoprzednik. Czy w zwi¹zkupoprzednik. Czy w zwi¹zkupoprzednik. Czy w zwi¹zkupoprzednik. Czy w zwi¹zku
z tym bêdzie Pan je wdra-z tym bêdzie Pan je wdra-z tym bêdzie Pan je wdra-z tym bêdzie Pan je wdra-z tym bêdzie Pan je wdra-
¿a³, czy nale¿y jednak spo-¿a³, czy nale¿y jednak spo-¿a³, czy nale¿y jednak spo-¿a³, czy nale¿y jednak spo-¿a³, czy nale¿y jednak spo-
dziewaæ siê zmian?dziewaæ siê zmian?dziewaæ siê zmian?dziewaæ siê zmian?dziewaæ siê zmian?
- Zarz¹dzanie Spó³dziel-

ni¹ to proces. Dzia³anie
Spó³dzielni opiera siê na de-
cyzjach, które s¹ podejmo-
wane czasami kilka miesiê-
cy przed ich wej�ciem w
¿ycie. Uwa¿am, ¿e aby co�
zmieniæ, nale¿y to w pierw-
szej kolejno�ci przeanalizo-
waæ i oceniæ ewentualne
konsekwencje. W takiej or-
ganizacji, jak¹ jest �Osiedle
M³odych�, która posiada
wyrazist¹ kulturê organiza-
cyjn¹, zmiany mog¹ byæ
wprowadzane w sposób
ewolucyjny, nie za� rewolu-
cyjny. I w³a�nie tak zamie-
rzam dzia³aæ.
- W zasobach Spó³dziel-- W zasobach Spó³dziel-- W zasobach Spó³dziel-- W zasobach Spó³dziel-- W zasobach Spó³dziel-

ni znajduje siê 7 domówni znajduje siê 7 domówni znajduje siê 7 domówni znajduje siê 7 domówni znajduje siê 7 domów
kultury oraz mniejsze pla-kultury oraz mniejsze pla-kultury oraz mniejsze pla-kultury oraz mniejsze pla-kultury oraz mniejsze pla-
cówki kulturalne. Na Rata-cówki kulturalne. Na Rata-cówki kulturalne. Na Rata-cówki kulturalne. Na Rata-cówki kulturalne. Na Rata-
jach mówi siê, ¿e �Osiedlejach mówi siê, ¿e �Osiedlejach mówi siê, ¿e �Osiedlejach mówi siê, ¿e �Osiedlejach mówi siê, ¿e �Osiedle
M³odych� kultur¹ stoi. CzyM³odych� kultur¹ stoi. CzyM³odych� kultur¹ stoi. CzyM³odych� kultur¹ stoi. CzyM³odych� kultur¹ stoi. Czy
podziela Pan to zdanie?podziela Pan to zdanie?podziela Pan to zdanie?podziela Pan to zdanie?podziela Pan to zdanie?
- Tak, uwa¿am, ¿e dzia-

³alno�æ kulturalna to bardzo
wa¿ny przejaw funkcjono-
wania danej instytucji. To
w³a�nie wyró¿nia spó³dziel-
czo�æ mieszkaniow¹, a SM
�Osiedle M³odych� w Po-
znaniu w szczególno�ci!
Pani Redaktor, czy widzia-
³a Pani domy kultury, czy
kluby w zasobach budowa-
nych przez deweloperów?
Niestety nie. Tam licz¹ siê
inne warto�ci�
Misj¹ naszej Spó³dziel-

ni jest ³¹czenie pokoleñ.
Motto, które nam przy�wie-
ca wpisane zosta³o nawet
do logo Spó³dzielni. Zrze-
szamy bowiem osoby m³o-
de, jak i starsze, czynne
zawodowo oraz emerytów
i rencistów, osoby w pe³ni
sprawne oraz niepe³no-
sprawne. A elementem,
który spaja i realizuje tê mi-
sjê jest w³a�nie szeroko ro-
zumiana dzia³alno�æ kultu-
ralna. Na terenie Spó³-
dzielni dzia³aj¹ domy kultu-
ry oraz kluby oferuj¹ce
zró¿nicowane formy zajêæ
w sekcjach i zespo³ach za-
interesowañ o profilu: arty-
stycznym, sportowym i re-
kreacyjnym. Oferta skiero-
wana jest do szerokiego
grona odbiorców � zarów-
no do dzieci i m³odzie¿y, jak

równie¿ do osób starszych,
w tym oczywi�cie do Senio-
rów. W Spó³dzielni funkcjo-
nuje tak¿e Stadion Sporto-
wy �Olimp�, mniejsze
obiekty sportowe oraz si-
³ownie zewnêtrzne. Spó³-
dzielnia posiada wykwalifi-
kowan¹ i pe³n¹ entuzjazmu
do pracy kadrê instruk-
torsk¹. Moim zdaniem, w³a-
�nie ta dzia³alno�æ, charak-
terystyczna jedynie dla
spó³dzielni mieszkanio-
wych, praktycznie nieistnie-
j¹ca we wspólnotach
mieszkaniowych, stanowi
ogromn¹ warto�æ dla orga-
nizacji oraz dla jej miesz-
kañców. Choæ w obecnych
czasach taka dzia³alno�æ
nie zawsze jest popularna,
w dalszym ci¹gu nale¿y o
ni¹ dbaæ i j¹ kontynuowaæ.
£¹czy ona mieszkañców,
podnosi ich komfort za-
mieszkiwania oraz powo-
duje, ¿e identyfikuj¹ siê ze
Spó³dzielni¹.
- Wielu cz³onków Spó³-- Wielu cz³onków Spó³-- Wielu cz³onków Spó³-- Wielu cz³onków Spó³-- Wielu cz³onków Spó³-

dzielni zastanawia, kiedydzielni zastanawia, kiedydzielni zastanawia, kiedydzielni zastanawia, kiedydzielni zastanawia, kiedy
odbêdzie siê Wodbêdzie siê Wodbêdzie siê Wodbêdzie siê Wodbêdzie siê Walne Zgro-alne Zgro-alne Zgro-alne Zgro-alne Zgro-
madzenie. Epidemia koro-madzenie. Epidemia koro-madzenie. Epidemia koro-madzenie. Epidemia koro-madzenie. Epidemia koro-
nawirusa spowodowa³a, ¿enawirusa spowodowa³a, ¿enawirusa spowodowa³a, ¿enawirusa spowodowa³a, ¿enawirusa spowodowa³a, ¿e
nie jest mo¿liwa jego orga-nie jest mo¿liwa jego orga-nie jest mo¿liwa jego orga-nie jest mo¿liwa jego orga-nie jest mo¿liwa jego orga-
nizacja. Czy w tym roku donizacja. Czy w tym roku donizacja. Czy w tym roku donizacja. Czy w tym roku donizacja. Czy w tym roku do
niego dojdzie?niego dojdzie?niego dojdzie?niego dojdzie?niego dojdzie?
- Obecne przepisy nie-

stety nie pozwalaj¹ na
funkcjonowanie stacjonar-
nych obrad Walnego Zgro-
madzenia. Ustawodawca
uzna³, ¿e jego zwo³anie w
spó³dzielniach mieszka-
niowych bêdzie mo¿liwe
dopiero po zakoñczeniu
epidemii koronawirusa.
Wówczas zarz¹dy bêd¹
mia³y 6 tygodni na zwo³a-
nie Walnego Zgromadze-
nia, a w przypadku naszej
Spó³dzielni, ki lkunastu
jego czê�ci. Czy do tego
dojdzie w tym roku? Na to
pytanie chyba nikt nie zna
dzisiaj odpowiedzi. Praw-
dê mówi¹c, to bardzo bym
Pañstwu i sobie tego
¿yczy³. Z jednej strony
mo¿liwe bêdzie podjêcie
szeregu wymaganych pra-
wem uchwa³. Lecz to co
równie wa¿ne, pojawi siê
wtedy mo¿liwo�æ bezpo-
�redniego kontaktu i roz-
mowy z mieszkañcami na-
szej Spó³dzielni, wys³ucha-
nia ich uwag i wniosków.
Jednak¿e spotkania
musz¹ odbyæ siê w sposób
bezpieczny dla zdrowia i

¿ycia uczestników. Zarz¹d
Spó³dzielni obserwuje, w
jakim kierunku zmierza
epidemia i na bie¿¹co po-
dejmuje decyzje.
- �Osiedle M³odych� to- �Osiedle M³odych� to- �Osiedle M³odych� to- �Osiedle M³odych� to- �Osiedle M³odych� to

miasto w mie�cie, któremiasto w mie�cie, któremiasto w mie�cie, któremiasto w mie�cie, któremiasto w mie�cie, które
aby prawid³owo funkcjono-aby prawid³owo funkcjono-aby prawid³owo funkcjono-aby prawid³owo funkcjono-aby prawid³owo funkcjono-
wa³o, musi wspó³pracowaæwa³o, musi wspó³pracowaæwa³o, musi wspó³pracowaæwa³o, musi wspó³pracowaæwa³o, musi wspó³pracowaæ
z innymi instytucjami. Jakz innymi instytucjami. Jakz innymi instytucjami. Jakz innymi instytucjami. Jakz innymi instytucjami. Jak
bêdzie wygl¹da³a Panabêdzie wygl¹da³a Panabêdzie wygl¹da³a Panabêdzie wygl¹da³a Panabêdzie wygl¹da³a Pana
wspó³praca z urzêdemwspó³praca z urzêdemwspó³praca z urzêdemwspó³praca z urzêdemwspó³praca z urzêdem
miasta, instytucjami pry-miasta, instytucjami pry-miasta, instytucjami pry-miasta, instytucjami pry-miasta, instytucjami pry-
watnymi i w³adzami samo-watnymi i w³adzami samo-watnymi i w³adzami samo-watnymi i w³adzami samo-watnymi i w³adzami samo-
rz¹dowymi?rz¹dowymi?rz¹dowymi?rz¹dowymi?rz¹dowymi?
- Spó³dzielnia na bie¿¹-

co wspó³pracuje zarówno
z urzêdami oraz firmami
prywatnymi, bez nich nie
uda³oby siê za³atwiæ
spraw, m.in.: mieszkanio-
wych, gruntowych, tech-
nicznych, czy realizowaæ
remontów na osiedlach.
Tak du¿y organizm nie
mo¿e byæ samowystar-
czalny, jego status zale¿y
od wielu czynników,
przede wszystkim od rela-
cji i kontaktów z innymi.
My�lê, ¿e zarówno nam �
spó³dzielcom, jak i urzêd-
nikom oraz przedstawicie-
lom innych instytucji dzia-
³aj¹cych w Poznaniu zale-
¿y, aby nasze miasto po-
my�lnie siê rozwija³o, a
Rataje, ¯egrze i Chartowo
stanowi¹ jego bardzo
wa¿n¹ czê�æ. Jako Prezes
Zarz¹du na pewno bêdê
k³ad³ du¿y nacisk, aby te
kontakty utrzymywa³y siê
na dobrym poziomie, dla
dobra naszych mieszkañ-
ców.
VVVVVioletta £echtañska-ioletta £echtañska-ioletta £echtañska-ioletta £echtañska-ioletta £echtañska-

B³aszczak: Dziêkujê ser-B³aszczak: Dziêkujê ser-B³aszczak: Dziêkujê ser-B³aszczak: Dziêkujê ser-B³aszczak: Dziêkujê ser-
decznie za rozmowê.decznie za rozmowê.decznie za rozmowê.decznie za rozmowê.decznie za rozmowê.
Ireneusz Schiller:Ireneusz Schiller:Ireneusz Schiller:Ireneusz Schiller:Ireneusz Schiller: Pani

Redaktor, równie¿ bardzo
dziêkujê. Muszê przyznaæ,
¿e przed rozmow¹ bardzo
siê stresowa³em, ponie-
wa¿ w takiej roli wyst¹pi-
³em po raz pierwszy
(�miech). Chcia³bym tak¿e
korzystaj¹c z okazji z³o¿yæ
Mieszkañcom Spó³dzielni
najserdeczniejsze ¿ycze-
nia noworoczne, przede
wszystkim zdrowia, po-
my�lno�ci oraz pogody
ducha. Mam nadziejê, ¿e
nied³ugo bêdziemy mieli
okazjê i przyjemno�æ spo-
tkaæ siê i porozmawiaæ o
naszej Spó³dzielni. Drodzy
Mieszkañcy! Trzymajcie za
mnie kciuki.
Opracowanie: JuliaOpracowanie: JuliaOpracowanie: JuliaOpracowanie: JuliaOpracowanie: Julia TTTTTrittrittrittrittritt
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Koncert Noworoczny - piêkny i uroczysty
22.stycznia w Domu Kul-

tury �OrleGniazdo� odby³o siê
tradycyjne ju¿, coroczne wy-
darzenie kulturalne czyli Kon-
cert Noworoczny, zorganizo-
wany przez Domy Kultury:
Orle Gniazdo, Na Piêterku,
Jubilat i Polan STO. Ta praw-
dziwa uczta muzyczna, na
sta³e wpisa³a siê w kalendarz
wydarzeñ kulturalnych, staj¹c
siê jedn¹ z najbardziej barw-
nych i spektakularnych im-
prez przygotowanych przez
Dzia³ Kultury Spó³dzielni
Mieszkaniowej "Osiedle M³o-
dych" w Poznaniu. Jak co
roku nie zabrak³o równie¿ nie-
spodzianek, zarówno dla
oka, jak i dla ucha, wspania-
³ego prowadzenia, czy utwo-
rów wykonanych na specjal-
ne ¿yczenie.
Tegoroczny Koncert "No-

worocznaGalaOperetkowa",
jako pierwsze wydarzenie
roku 2022, zosta³a wspania-
le odebrana przez ratajsk¹
publiczno�æ, a przywitanie i
¿yczenia pe³ne serdeczno�ci,
Prezesa Zarz¹du SM ,,Osie-
dleM³odych" Ireneusza Schil-
lera, spotka³y siê z bardzo
ciep³ym odbiorem.
W muzyczn¹ podró¿ i w

zaczarowany �wiat szlagierów
operetkowych oraz niezapo-
mnianych, �wiatowych prze-
bojów zabrali nas znakomici
arty�ci: Anna Michalak,
AgnieszkaWawrzyniak, Klau-
diusz Kap³on oraz Bartosz
Kuczyk, który jednocze�nie
poprowadzi³ koncert, przybli-
¿aj¹c utwory i tworz¹c pe³n¹
humoru atmosferê, udziela-
j¹c¹ siê ka¿demu s³uchaczo-
wi. Go�ciem specjalnym by³a
mistrzyni gry na skrzypcach,
Barbara Szel¹giewicz, która
oczarowa³a publiczno�æ sw¹
przepiêkn¹ muzyk¹, wyko-
nan¹ m.in. do utworów z re-
pertuaru, przez wszystkich
pamiêtanego, ZbigniewaWo-
deckiego, czy legendarnego
Leonarda Cohena.
Obiecany pó³toragodzin-

ny koncert, przemieni³ siê w
dwu godzinny spektakl mu-
zyczny, gdzie obok cudownej,
szerokiej palety barw mu-
zycznych, mieli�my okazjê
byæ �wiadkami przepiêknych
metamorfoz wystêpuj¹cych
artystek, które z ogromnym
zaanga¿owaniem, u�mie-
chem i tryskaj¹c¹ rado�ci¹
przywdziewa³y majestatycz-
nie wykonane suknie, bêd¹-

ce wspania³ym uwieñcze-
niem ka¿dego wystêpu. Do-
s³ownie, nie mo¿na by³o oczu
oderwaæ od piêknych, barw-
nych pañ i przystojnych, ele-
ganckich panów, którzy do
tego swym nieziemskim g³o-
sem wprowadzali w zachwyt
publiczno�æ, odpowiadaj¹c¹
gromkimi brawami i owacja-
mi na stoj¹co. Publiczno�æ,
która poruszona przez arty-
stów potrafi³a staæ siê nagle
wielog³osowym chórem, pew-
nie najwiêkszymnaRatajach.
Cudowne utwory, jakie mo¿-
na by³o us³yszeæ, m.in., kom-
pozytora Franza Lehara
"Przyjd� na ma³e rendez
vous", czy "Nikt nie kocha tak
jak Ty", jak równie¿ kompo-
zytora Johanna Straussa
"Walc Pizzicato", czy "Wielka
s³awa", z ca³¹ pewno�ci¹ na
d³ugo zostan¹ w pamiêci
przyby³ych go�ci, a atmosfe-
ra rado�ci pozostanie w
mieszkañcach ratajskich
osiedli do kolejnego koncer-
tu, a tych ma byæ coraz wiê-
cej, gdy¿ ciesz¹ siê ogromn¹
popularno�ci¹ i s¹ uczt¹ dla
naszegomuzycznego ducha!

Izabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela Kurzawska
Fot. JuliaFot. JuliaFot. JuliaFot. JuliaFot. Julia TTTTTritt-Stachowskaritt-Stachowskaritt-Stachowskaritt-Stachowskaritt-Stachowska



44444 Styczeñ 2022 nr 1 (319)

POLANkowy krok
w Nowy Rok

Z Nowym Rokiem - ra�-
nym krokiem. Z Nowym
Rokiem - nowe postano-
wienia. Mo¿e jedno z nich
by brzmia³o: "Odwiedzê raz
w miesi¹cu klub i sprawdzê
co w nim s³ychaæ?" lub
"Zapiszê siê na gimnasty-
kê", a mo¿e "Zaprowadzê
dziecko na tañce".
Z Nowym Rokiem -

nowe wyzwania, dla nas na
pewno! Takie, by zaintere-
sowaæ, by przykuæ uwagê,
by us³yszeæ z ust miesz-
kañców: "Warto by³o
pój�æ", "Ale by³o fajnie". To
dla nas najlepsza nagroda.
Pañstwa u�miechy, obec-
no�æ i wsparcie to motor
napêdowy naszej pracy.
Pracy dla ukochanych mi-
lusiñskich, którzy z zaan-
ga¿owaniem bior¹ udzia³ w
zajêciach, w warsztatach.
Dla tych nieco starszych,
od których ju¿ du¿o mo¿e-
my siê nauczyæ i tych naj-

starszych, co dobr¹ rad¹ i
swym u�miechem moty-
wuj¹ nas do pracy.
Z Nowym Rokiem -

Dziêkujemy! Za obecno�æ,
za zaufanie, za wybór na-
szych zajêæ!
Z Nowym Rokiem - Za-

praszamy! Zapewniamy, ¿e
du¿o bêdzie siê dzia³o!
Z Nowym Rokiem -

Obiecujemy, gwarantujemy
! To ju¿ nasze postanowie-
nia.
Zapraszamy, aby

mieszkañcy skorzystali z
oferty zajêæ przygotowanej
przez Dom Kultury "Polan
STO".
Chcemy dalej, wycho-

dz¹c naprzeciw oczekiwa-
niom dzieci, m³odzie¿y, do-
ros³ych i seniorów, by czas
spêdzony w Domu Kultury
"Polan STO" dawa³ rado�æ,
rozwija³, pobudza³ do dzia-
³ania, a przede wszystkim
jednoczy³ i integrowa³ po-
kolenia. Szanowni Miesz-
kañcy - b¹d�cie z nami w
tym Nowym Roku 2022 -
tego sobie/Nam i Wam
¿yczymy!!!

Izabela Kurzawska-Izabela Kurzawska-Izabela Kurzawska-Izabela Kurzawska-Izabela Kurzawska-
Kierownik Domu KulturyKierownik Domu KulturyKierownik Domu KulturyKierownik Domu KulturyKierownik Domu Kultury

,,Polan Sto",,Polan Sto",,Polan Sto",,Polan Sto",,Polan Sto"

Co s³ychaæ na Piêterku?

Rok 2021 nie by³ ³atwy dla
Domu Kultury "Na Piêterku" i
prowadzonej tu dzia³alno�ci.
Ograniczenia pandemiczne
dotknê³y nie tylkoPiêterko, ale
tak¿e inne ratajskie domy kul-

tury. Do maja zajêcia organi-
zowane by³y w wersji on-line.
Na Piêterku odbywa³y siê tyl-
ko próby zespo³ów tanecz-
nych i artystycznych, przygo-

towuj¹ce do wystêpów na
przegl¹dach, konkursach i
wydarzeniach artystycznych.
Gdy pandemia nieco odpu�ci-
³a, 20 czerwca zorganizowali-
�my po d³u¿szej przerwie,
wspólnie zDK Jêdru�Koncert
"Operetkowe powitanie lata".
W lipcu i sierpniu zaprosili�my
dzieci wwieku 6-12 lat na pó³-
kolonie w ramach Akcji lato'
2021. Wakacyjna oferta cie-
szy³a siê bardzo du¿ym zain-
teresowaniem o czym �wiad-
czy³ m.in. fakt, ¿e wszystkie

miejsca sprze-
dane zosta³y
w jeden dzieñ.
Zaraz po wa-
kacjach 10
wrze�nia przy-
gotowali�my
w ramach pro-
jektu Green
Team warsz-
taty plastycz-
ne dla ucz-
niów klas IV-
VIII "Stwórz z
nami ekoplan-
sze". We
wrze�niu z

ogromn¹ determinacj¹ i na-
dziej¹ na lepsze czasy przy-
gotowali�my now¹ ofertê kul-
turaln¹ na nowy sezon dzia-
³alno�ci 2021/2022 i ruszyli-

�my z naborem do sekcji i kó³
zainteresowañ. Mieszkañcy
nie zawiedli i licznie odpowie-
dzieli na nasze propozycje. 25
wrze�nia zaprosili�my naj-
m³odszych mieszkañców
Spó³dzielni na IV RAIV RAIV RAIV RAIV RATTTTTAJSKIAJSKIAJSKIAJSKIAJSKI
FESTIWFESTIWFESTIWFESTIWFESTIWALALALALAL ILUZJIILUZJIILUZJIILUZJIILUZJI �����ZACZA-ZACZA-ZACZA-ZACZA-ZACZA-
ROWROWROWROWROWANE PIÊTERKOANE PIÊTERKOANE PIÊTERKOANE PIÊTERKOANE PIÊTERKO�����. A 3
dni pó�niej, 28 wrze�nia po-
magali�my przy organizacji
Gry Miejskiej dla Seniorów
"Ponadczasowi", w ramach
projektu Stowarzyszenia Ra-
tajskie Centrum Kultury.
1 pa�dziernika po 565

dniach przerwy spowodowa-
nej pandemi¹wznowi³ dzia³al-
no�æ Klub Seniora "WIGOR".
Na pi¹tkowe spotkania cz³on-
kowie klubu czekali z utêsk-
nieniem.
10 pa�dziernika byli�my

wspó³organizatorem spekta-
klu muzycznego "Nic o Tobie
nie wiem" w DK "Orle Gniaz-
do". Natomiast 24 pa�dzier-
nika, po blisko dwuletniej
przerwie wznowi³a dzia³al-
no�æ Scena na PiêterkuScena na PiêterkuScena na PiêterkuScena na PiêterkuScena na Piêterku. Dla
naszych ratajskich meloma-
nów, przygotowali�my Kon-
cert "Per³y muzyki operetko-
wej, operowej i musicalowej"
w wykonaniu artystów scen
poznañskich. W listopadzie
na Piêterko wróci³y turnieje

szachowe. 6 listopada by³
wielkim �wiêtem Szacho-
wym. Odby³ siê turniej z oka-
zji jubileuszy: 20-lecia
Uczniowskiego Miêdzysz-
kolnego Klubu Szachowego
"Na Piêterku" oraz 30-lecia
Domu Kultury "Na Piêterku".
Tak silnie obsadzonego tur-
nieju nie by³o jeszcze w hi-
storii Piêterka. Na zawody
przyjecha³o wielu by³ych
szachistów naszego klubu.
W dniach 26-27 listopada po
rocznej przerwie znowu roz-
brzmiewa³y "piosenki z"piosenki z"piosenki z"piosenki z"piosenki z
myszk¹"myszk¹"myszk¹"myszk¹"myszk¹". XXIII Przegl¹d Pio-
senki dla seniorów zorgani-
zowali wspólnie DK Na Piê-
terku i DK Jêdru�. Soli�ci i
duety �piewali na Piêterku,
a zespo³y wyst¹pi³y w Jêdru-
siu. Dwa bardzo ciekawe
wydarzenia mia³y miejsce 4
grudnia. Dla mi³o�ników
makramy przygotowano
warsztaty tworzenia lampio-
nów, a w ramach ba�niowe-
go Piêterka dzieci obejrza³y
bajkê aborygeñsk¹ kamishi-
bai i uczestniczy³y w warsz-
tatach kreatywnych. Rok
2021 zakoñczyli�my gwiazd-
kowym turniejem szacho-
wym, który odby³ siê 11
grudnia.
A co czeka nas w nowym

2022 roku. Zaczêli�my go na
bogato organizuj¹c w dniach
17-28.02. dwa turnusy Akcji
Zima 2022, a 22. stycznia ra-
zem z DK "Polan Sto", "Jubi-
lat" i "Orle Gniazdo" zaprosi-
li�mymieszkañców w imieniu
Zarz¹du Spó³dzielni na Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-
cert "Noworoczna Gala Ope-cert "Noworoczna Gala Ope-cert "Noworoczna Gala Ope-cert "Noworoczna Gala Ope-cert "Noworoczna Gala Ope-
retkowa"retkowa"retkowa"retkowa"retkowa". Koncert, który odby³
siê w sali widowiskowej DK
"Orle Gniazdo" by³ przepiêk-
ny. Co Piêterko planuje dalej?
Mamy nadziejê, ¿e pandemia
wreszcie odpu�ci i bêdziemy
mogli dzia³aæ pe³n¹ par¹.Wie-
rzymy, ¿e znowu wróc¹

wszystkie nasze cykliczne im-
prezy, a zajêcia odbywaæ siê
bêd¹ bez ¿adnych ograni-
czeñ. A co nas czeka w lu-
tym? Serdecznie zaprasza-
my na VII Ratajsk¹ Galê Pio-VII Ratajsk¹ Galê Pio-VII Ratajsk¹ Galê Pio-VII Ratajsk¹ Galê Pio-VII Ratajsk¹ Galê Pio-
senki Biesiadnej, która odbê-senki Biesiadnej, która odbê-senki Biesiadnej, która odbê-senki Biesiadnej, która odbê-senki Biesiadnej, która odbê-
dzie siê 20 lutego o godz.dzie siê 20 lutego o godz.dzie siê 20 lutego o godz.dzie siê 20 lutego o godz.dzie siê 20 lutego o godz.
16.00 w DK Jêdru�.16.00 w DK Jêdru�.16.00 w DK Jêdru�.16.00 w DK Jêdru�.16.00 w DK Jêdru�.
¯ycz¹c w nowym roku

du¿o zdrowia i optymizmu,
serdecznie zapraszamy do
Domu Kultury "Na Piêterku",
który dzia³a dla Pañstwa od
1990 roku.

Jacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek Handke
Kierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na Piêterku
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Dom Kultury �Jagiellonka� - wydarzenia dla WO�P

Pi¹tek, 14 stycznia
2022 roku, zapisa³ siê w hi-
storii Domu Kultury "Jagiel-
lonka" jako bardzo rado-
sny, sentymentalny i z ca³¹
pewno�ci¹ pracowity! Tego
dnia, mia³y bowiem miej-
sce a¿ trzy wydarzenia zor-

ganizowane przez Sztab
4223 na rzecz 30. Fina³u
WO�P - Koncert kolêd w
wykonaniu chóru "Bel Can-
to", Karnawa³owy Balik dla
dzieci oraz "Karnawa³owe
spalanie" - to znaczy, pó³-
torej godziny intensywnych
æwiczeñ fitnessowych dla
Pañ.
O godzinie 12.00, chór

Klubu Seniora "Z³ota Je-
sieñ", "Bel Canto" pod kie-

rownictwem Floriana Pie-
chowiaka stworzy³ wspa-
nia³¹ atmosferê i klimat do
wspólnego kolêdowania -
zabrzmia³y m.in. utwory ta-
kie jak: "Jeden dzieñ w
roku", "Kolêda dla nieobec-
nych" czy "Bosy pastuszek"
jak i wiele innych, bardzo
dobrze znanych utworów.
�wi¹teczny duch unosi³ siê
nad Jagiellonk¹ - na twa-
rzach zago�ci³y u�miechy,
a po policzkach sp³ynê³y
nawet ³zy wzruszenia.
Nastêpnie, o godz.

16.00, na tej samej sali zja-
wi³a siê gromada dzieci w
przepiêknych, karnawa³o-
wych strojach! To wydarze-
nie zdecydowanie przebie-
g³o pod has³ami: MUZYKA,
�MIECH oraz �WIETNA
ZABAWA! Podczas impre-
zy nie zabrak³o tañca, har-
ców i dru¿ynowych konku-
rencji.
O 18.00 rozpoczê³o siê

"Karnawa³owe spalanie" -
czyli solidny, noworoczny
wycisk dla najwytrwalszych
Pañ. Do treningu uczest-
niczki podesz³y jak zwykle
z niezwyk³¹ determinacj¹ i
ogromnymi u�miechami na
twarzy, co przynios³o wiele
dumy i rado�ci prowadz¹-
cej zajêcia - Joannie Cie-
�lak.
Powy¿sze wydarzenia

skierowane by³y do wszyst-
kich mieszkañców Rataj,
natomiast wiêksz¹ czê�æ
uczestników stanowi³y oso-
by korzystaj¹ce na co dzieñ
z oferty zajêæ Domu Kultu-
ry "Jagiellonka" i Klubu Se-
niora "Z³ota Jesieñ". Wszy-
scy przybyli z wielk¹ chê-
ci¹ wsparli Wielk¹ Orkie-
strê �wi¹tecznej Pomocy,
wrzucaj¹c pieni¹dze na
rzecz okulistyki dzieciêcej
do stacjonarnej puszki
Domu Kultury.

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
WWWWWeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³a
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Mi³¹ zabawê w DK "Ju-
bilat" mia³y uczestniczki Mi-

ko³ajek zorganizowanych w
ramach projektu "Nasz

Miko³ajki w DK �Jubilat�

Kolêdowanie na Ratajach
Leopold Twardowski rów-

nie¿ w tym roku zaprosi³ swo-
ich przyjació³ muzyków doDK
"NaSkarpie" na coroczne, tra-
dycyjne Rodzinne Kolêdowa-
nie.
W swoich wypowiedziach

nawi¹zywa³ do korzeni kolêd.
Podkre�la³ ich religijn¹ rolê.
Podczas tego koncertu

wyst¹pili: Robert Rekiel, (in-
strumenty perkusyjne),Marcin
Piekut (pianista, saksofonista)
- obaj z dzieæmi, Piotr Ka³u¿-

ny (nastêpne piano), Bartosz
Kucz (gitara basowa), Anna
Macuk (obój), EwelinaRajchel
(�piew), Leopold Twardowski
(�piew, gitara).
Na to Rodzinne Kolêdo-

wanie g³ównie z³o¿y³y siê pol-
skie kolêdy: "Bóg siê rodzi",
"Gdy siê Chrustus rodzi",
"Pójd�my wszyscy do stajen-
ki", "W�ród nocnej ciszy",
"Dzisiaj wBetlejem", "Przybie-
¿eli do Betlejem pasterze",
"Jezusmalusieñki". W trakcie

kolêdowania zosta³a zapre-
zentowana najs³ynniejsza na
�wiecie kolêda "Cicha noc".
6 stycznia, �wi¹tecznie,

nastrojowo i uroczy�cie - z
chórem Festa Decoro oraz
piêknymi polskimi kolêdami
spotkali siê mieszkañcy w
Domu Kultury "Jêdru�" na
osiedlu Armii Krajowej. By³o
mi³o i sentymentalnie.

TTTTTekst Robert Wekst Robert Wekst Robert Wekst Robert Wekst Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
Fot. DK "Jêdru�", R. WFot. DK "Jêdru�", R. WFot. DK "Jêdru�", R. WFot. DK "Jêdru�", R. WFot. DK "Jêdru�", R. W.....

Warsztaty makramy kontynuowane!
W sobotê 4 grudnia

Dom Kultury "Na Piêterku"
wype³ni³ siê zdolnymi pania-
mi, które na warsztatach
makramy stworzy³y prze-
piêkne lampiony. Zajêcia

Sportowy Fyrtel" realizowa-
nego dziêki Poznañskiemu
Bud¿etowi Obywatelskie-
mu.
Tak siê z³o¿y³o, i¿ w im-

prezie uczestniczy³y same
dziewczêta. Spotkanie pro-
wadzi³ Rafa³ Wêglarz, któ-
ry wcieli³ siê w postaæ elfa
Honoriusza. Te bardzo ak-
tywne Miko³ajki by³y tanecz-
ne z du¿¹ dawk¹ konkuren-
cji sportowych.
Dzieci bardzo cieszy³y

siê ze spotkania ze �w. Mi-
ko³ajem, który obdarowa³ je
ca³ym workiem s³odkich
upominków ufundowanych
przez DK "Jubilat".
Rafa³ Wêglarz podsu-

mowa³ Miko³ajki:
- My�lê, ¿e dzieci by³y

bardzo zadowolone i usatys-
fakcjonowane t¹ wizyt¹ �w.
Miko³aja i wspólnymi zaba-
wami.

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
WWWWWrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

poprowadzi³a Kuka Szyde³-
koholiczka, która jest praw-
dziw¹ makramow¹ mistrzy-
ni¹. Oczywi�cie to nie by³y
ostatnie zajêcia z tego cy-
klu, ju¿ w tym roku planuje-

my kolejne wydarzenie.
Prosimy nas �ledziæ i zapi-
sywaæ siê, bo miejsca zni-
kaj¹ szybciej ni¿ ciep³e bu-
³eczki!

Magdalena OwczarzakMagdalena OwczarzakMagdalena OwczarzakMagdalena OwczarzakMagdalena Owczarzak
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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

Oddajemy w PañstwaOddajemy w PañstwaOddajemy w PañstwaOddajemy w PañstwaOddajemy w Pañstwa
rêce pierwszy tegorocznyrêce pierwszy tegorocznyrêce pierwszy tegorocznyrêce pierwszy tegorocznyrêce pierwszy tegoroczny
(2022) numer G³osu ¯egrza.(2022) numer G³osu ¯egrza.(2022) numer G³osu ¯egrza.(2022) numer G³osu ¯egrza.(2022) numer G³osu ¯egrza.

W numerze przedstawiamy nasze dzia³ania z koñca ubie-W numerze przedstawiamy nasze dzia³ania z koñca ubie-W numerze przedstawiamy nasze dzia³ania z koñca ubie-W numerze przedstawiamy nasze dzia³ania z koñca ubie-W numerze przedstawiamy nasze dzia³ania z koñca ubie-
g³ego roku oraz najwa¿niejsze plany na rok 2022. W nu-g³ego roku oraz najwa¿niejsze plany na rok 2022. W nu-g³ego roku oraz najwa¿niejsze plany na rok 2022. W nu-g³ego roku oraz najwa¿niejsze plany na rok 2022. W nu-g³ego roku oraz najwa¿niejsze plany na rok 2022. W nu-
merze znajdziecie Pañstwo tak¿e wykaz dzielnicowych zmerze znajdziecie Pañstwo tak¿e wykaz dzielnicowych zmerze znajdziecie Pañstwo tak¿e wykaz dzielnicowych zmerze znajdziecie Pañstwo tak¿e wykaz dzielnicowych zmerze znajdziecie Pañstwo tak¿e wykaz dzielnicowych z

terenu ¯egrza, informacjê o odbiorze choinek, jak równie¿terenu ¯egrza, informacjê o odbiorze choinek, jak równie¿terenu ¯egrza, informacjê o odbiorze choinek, jak równie¿terenu ¯egrza, informacjê o odbiorze choinek, jak równie¿terenu ¯egrza, informacjê o odbiorze choinek, jak równie¿
artku³ przygotowany przez SPartku³ przygotowany przez SPartku³ przygotowany przez SPartku³ przygotowany przez SPartku³ przygotowany przez SP 50. Zachêcamy do lektury50. Zachêcamy do lektury50. Zachêcamy do lektury50. Zachêcamy do lektury50. Zachêcamy do lektury.....

Jak zawsze zachêcamy do �ledzenia naszej aktywno-Jak zawsze zachêcamy do �ledzenia naszej aktywno-Jak zawsze zachêcamy do �ledzenia naszej aktywno-Jak zawsze zachêcamy do �ledzenia naszej aktywno-Jak zawsze zachêcamy do �ledzenia naszej aktywno-
�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na portalu Facebook -�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na portalu Facebook -�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na portalu Facebook -�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na portalu Facebook -�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na portalu Facebook -
https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.facebook.com/Zegrze.Poznan/..facebook.com/Zegrze.Poznan/..facebook.com/Zegrze.Poznan/..facebook.com/Zegrze.Poznan/..facebook.com/Zegrze.Poznan/.

TTTTTam te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³a-am te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³a-am te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³a-am te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³a-am te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³a-
szaæ wszelkie wnioski i inicjatywyszaæ wszelkie wnioski i inicjatywyszaæ wszelkie wnioski i inicjatywyszaæ wszelkie wnioski i inicjatywyszaæ wszelkie wnioski i inicjatywy. Polecamy równie¿ nasz¹. Polecamy równie¿ nasz¹. Polecamy równie¿ nasz¹. Polecamy równie¿ nasz¹. Polecamy równie¿ nasz¹
zak³adkê na miejskim portalu fyrtle.pl - https://zegrze.fyr-zak³adkê na miejskim portalu fyrtle.pl - https://zegrze.fyr-zak³adkê na miejskim portalu fyrtle.pl - https://zegrze.fyr-zak³adkê na miejskim portalu fyrtle.pl - https://zegrze.fyr-zak³adkê na miejskim portalu fyrtle.pl - https://zegrze.fyr-
tle.pl/tle.pl/tle.pl/tle.pl/tle.pl/

Szymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady Osiedla ¯egrzePrzewodnicz¹cy Rady Osiedla ¯egrzePrzewodnicz¹cy Rady Osiedla ¯egrzePrzewodnicz¹cy Rady Osiedla ¯egrzePrzewodnicz¹cy Rady Osiedla ¯egrze

Kolejne boisko na ¯egrzu?
Rada Osiedla

¯egrze od kilku lat po-
dejmuje dzia³ania maj¹-
ce na celu rozwijanie in-
frastruktury sportowej
dostêpnej dla miesz-
kañców osiedli Or³a Bia-
³ego, Stare ¯egrze, Po-
lan. W efekcie w minio-
nych latach uda³o siê

utworzyæ si³ownie ze-
wnêtrzne, zmodernizo-
waæ boisko sportowe
przy Szkole Podstawo-
wej nr 64 na os. Or³a
Bia³ego, czy te¿ dopro-
wadziæ do powstania
wielofunkcyjnego obiek-
tu sportowego przy Jed-
nostce Ratowniczo �

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Osiedla ¯egrze.Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Osiedla ¯egrze.

Ga�niczej nr 7 na os.
Stare ¯egrze.Wszystko
wskazuje na to, ¿e w
roku bie¿¹cym uda siê
rozpocz¹æ prace przy
budowie boiska sporto-
wego na terenie Zespo-
³u Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi nr 1 na
os. Stare ¯egrze. Zgod-

nie z koncepcj¹ powstaæ
ma boisko ze sztuczn¹
nawierzchni¹ do pi³ki
no¿nej, o�wietlenie oraz
mini trybuny. W zwi¹z-
ku z wysokimi kosztami
inwestycja podzielona
ma zostaæ na etapy. O
budowê obiektu sporto-
wego przy szkole na

Starym ¯egrzu Rada
Osiedla ¯egrze zabie-
ga³a od lat. Dostrzega-
my potrzeby mieszkañ-
ców w tym zakresie:
wszystkie istniej¹ce
obiekty sportowe na ra-
tajskich osiedlach
ciesz¹ siê bardzo du¿¹
popularno�ci¹. Tym bar-

dziej cieszy fakt, ¿e
�rodki finansowe na
pierwszy etap inwesty-
cji uda³o siê zabezpie-
czyæ w bud¿ecie Miasta
Poznania na rok 2022.

£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka
Zarz¹d OsiedlaZarz¹d OsiedlaZarz¹d OsiedlaZarz¹d OsiedlaZarz¹d Osiedla

¯egrze¯egrze¯egrze¯egrze¯egrze
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�wi¹teczne warsztaty
dla seniorów

oraz wykonywal i m. in.
wieñce adwentowe. Na
warsztatach muzycznych
nie brakowa³o natomiast
wspólnego kolêdowania.
Zajêcia prowadzone by³y
przy wspó³pracy parafii,
Fundacji Pomocy Ludziom
JEST NADZIEJA oraz Sto-

Pod koniec 2021 roku
przy parafii pw. Naj�wiêt-
szej Bogarodzicy Maryi na
os. Stare ¯egrze odbywa-
³y siê zajêcia rêkodzielni-
cze oraz muzyczne dla se-
niorów. Podczas zajêæ
uczestnicy poznawali ró¿-
ne techniki rêkodzielnicze

Si³ownia Street
Workout

Kilka tygodni temunaosie-
dlu Or³a Bia³ego oddano do
u¿ytkusi³owniêdoStreetWor-
kout�u.Urz¹dzeniazosta³y za-
montowanezgodniezopraco-
wanym wcze�niej przez Za-
rz¹d Zieleni Miejskiej projek-

Sprawozdanie za rok 2021
W zwi¹zku z obowi¹z-

kiem przekazania miesz-
kañcom sprawozdania z
dzia³añ Rady i Zarz¹du
Osiedla ¯egrze wynikaj¹-
cym z zapisów statutu
Osiedla ¯egrze Zarz¹d
Osiedla ¯egrze informuje,
¿e w roku 2021 Osiedle
dysponowa³o kwot¹
480 213,00 z³. �rodki nali-
czone dla Osiedla zosta³y
wydatkowane zgodnie z
uchwa³¹ Rady Osiedla
¯egrze Nr XI/59/VI/2020
dnia 29 lipca 2020 r. (z
pó�n. zm) m.in. na: utrzy-
manie wielofunkcyjnego
boiska na terenie Jednost-
ki Ratowniczo � Ga�niczej
nr 7 na os. Stare ¯egrze,
utrzymanie parkingu na os.
Or³a Bia³ego przy Przed-
szkolu nr 178, utrzymanie
wybiegu dla psów na os.
Or³a Bia³ego, budowa i
modernizacja chodników
na os. Or³a Bia³ego przy
Szkole Podstawowej nr 64
oraz przed blokami nr 75/
76, nasadzenia drzew
wzd³u¿ ulicy Bobrzañskiej,
remont korytarzy w Szko-
le Podstawowej nr 64, mo-
dernizacjê instalacji elek-
trycznej w Zespole Szkó³ z
Oddzia³ami Integracyjnymi
nr 1, modernizacja toalety

w Przedszkolu nr 178, za-
kup materia³ów edukacyj-
nych dla mieszkañców
(Stra¿ Miejska), organiza-
cja czasu wolnego dla se-
niorów (Wydzia³ Zdrowia i
Spraw Spo³ecznych), or-
ganizacja czasu wolnego
dzieci z terenu osiedla
(placówki o�wiatowe). Nie-
stety ze wzglêdu na ob-
ostrzenia sanitarne nie
uda³o siê zorganizowaæ w
roku 2021 czê�ci du¿ych
wydarzeñ kulturalnych �
m.in. uroczystej wieczorni-
cy patriotycznej z okazji
�wiêta Niepodleg³o�ci (za-
planowane na wydarzenia
kulturalne �rodki finanso-
wane wykorzystano na
cele inwestycyjne w pla-
cówkach o�wiatowych). W
roku 2021 Zarz¹d Osiedla
¯egrze pozyska³ �rodki fi-
nansowe ze �ród³a ze-
wnêtrznego w ramach kon-
kursu na dofinansowanie
zadañ inwestycyjnych
osiedli. W ramach zg³oszo-
nego wniosku przeprowa-
dzono termomodernizacje
budynku Przedszkola nr
20 (wk³ad w³asny osiedla
wyniós³ 150 700,00 z³).
Rada Osiedla ¯egrze w³¹-
czy³a siê tak¿e w przygo-
towanie wrze�niowego,

odpustowego biegu na os.
Or³a Bia³ego. Rada Osie-
dla obradowa³a w 2021
roku podczas 4 sesji, Za-
rz¹d Osiedla odby³ nato-

miast 6 posiedzeñ. Przed-
stawiciele Zarz¹du oraz
Rady Osiedla brali udzia³ w
l icznych spotkaniach z
przedstawicielami jedno-

stek miejskich, wydzia³ów
merytorycznych Urzêdu
Miasta Poznania, Spó³-
dzielni Mieszkaniowej
�Osiedle M³odych�, organi-

warzyszenia Paradoks. W
zwi¹zku z tym, ¿e zajêcia
cieszy³y siê zainteresowa-
niem uczestników w tym
roku planowana jest orga-
nizacja podobnych wyda-
rzeñ.

£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka
Zarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrze

tem zagospodarowania tzw.
�parkunaOr³aBia³ego�na jed-
nym ze skwerów przy Szkole
Podstawowej nr 64 (na wyso-
ko�ci klatki nr 119). Inwestycja
w ca³o�ci zosta³a sfinansowa-
na ze �rodków bud¿etowych

RadyOsiedla¯egrze.Omon-
ta¿ tego typu urz¹dzeñ na
osiedlu wnioskowali miesz-
kañcy.

£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka
Zarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrze

zacji pozarz¹dowych oraz
parafii.

£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka
Zarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrzeZarz¹d Osiedla ¯egrze
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Policjant pierwszego kontaktu
Zadaniem ka¿dego

dzielnicowego jest utrzy-
mywanie kontaktu ze spo-
³eczno�ci¹ lokaln¹. Nie
chodzi tylko o dora�ne in-
terwencje w nag³ych przy-
padkach, ale sta³e monito-
rowanie sytuacji na osie-
dlu. Dzielnicowy powinien
rozpoznaæ z jakimi proble-
mami borykaj¹ siê miesz-

kañcy oraz doprowadziæ do
ich rozwi¹zania. Dlatego
warto znaæ dane kontakto-
we do dzielnicowego przy-
pisanego do naszego osie-
dla.
Poni¿ej podajemy dane

kontaktowe do dzielnico-
wych odpowiedzialnych za
rejon ¯egrza.

Wiadukt bezpieczniejszy
Wraz z koñcem ubieg³e-

go roku zakoñczy³a siê wa¿-
na dla ¯egrza inwestycja. W
po³owie grudnia do u¿ytku
oddany zosta³ nowy wiadukt
w ci¹gu ulicy Kurlandzkiej.
Oprócz obiektu, który zapew-
nia przejazd nad tras¹ kato-
wick¹ wybudowane zosta³y
równie¿ dwa ronda po obu
jego stronach.
Inwestycja by³a koniecz-

na z uwagi na z³y stan tech-
niczny wiaduktu. Obiekt nad
tras¹ katowick¹ ³¹cz¹cy os.
Or³a Bia³ego i os. Czecha
niszcza³ od lat. W koñcu w li-
stopadzie 2020 r. ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa zosta³
wy³¹czony z u¿ytkowania.
Remont polega³ na zburzeniu
starego wiaduktu oraz wybu-
dowaniu nowego od podstaw.
Nowy wiadukt jest szer-

szy, dziêki temu mo¿na by³o
utworzyæ na nim drogê rowe-
row¹ oraz chodnik. Posiada

on teraz odpowiednie odwod-
nienie. Wody opadowe s¹
odprowadzane do kolektorów
deszczowych. Zmianie uleg³o
równie¿ o�wietlenie, sieci
elektroenergetyczne oraz
fragment sieci gazowej. Przy
okazji wymieniony zosta³ tak-
¿e odcinek wodoci¹gu.
W rejonie wiaduktu ma

byæ teraz bezpieczniej. W
ubieg³ych latach regularnie
dochodzi³o do wypadków na
wjazdach na obiekt. Chocia¿
pierwotna koncepcja nie
przewidywa³a rond to zosta³y
one dodane po obu stronach
wiaduktu. Stara³a siê o to rad-
namiejska Koalicji Obywatel-
skiej z Rataj, Monika Danel-
ska. - Jako przewodnicz¹ca
Komisji Bezpieczeñstwa i
Wspó³pracy Lokalnej, dziêku-
jê Panom Prezydentom, za
wsparcie i uznanie mojej ini-
cjatywy za potrzebn¹. Dziêki
konsultacjom z mieszkañca-

mi uda³o siê stworzyæ projekt
optymalnego bezpieczeñ-
stwa na tym odcinku. Zatem
szerokiej drogi! - ¿yczy Mo-
nika Danelska. Zakoñczona
inwestycja ma sprawiæ, ¿e
kolizji bêdzie mniej. Ronda
wyposa¿one zosta³y równie¿
w drogi rowerowe i chodniki.
W rejonie inwestycji po-

jawia siê równie¿ stopniowo
nowa zieleñ. S¹ to g³ównie
drzewa, krzewy i byliny.
£¹cznie ma siê w okolicy po-
jawiæ ponad 9 300 sztuk ro-
�lin o ³¹cznej powierzchni 1
318 metrów kwadratowych.
Wzd³u¿ przebudowanego
odcinka ulicy Kurlandzkiej,
od strony osiedla Or³a Bia³e-
go, zosta³ posadzony szpa-
ler lip oraz krzewy ja�minow-
ca. By³o to konieczne ponie-
wa¿ budowa wi¹za³a siê z
wycink¹ oprotestowan¹
przez mieszkañców znajdu-
j¹cych siê tam domów jedno-

rodzinnych. Ponadto w rejo-
nie inwestycji posadzono
oko³o 170 drzew w ramach
nasadzeñ rekompensacyj-
nych.

W zwi¹zku z zakoñcze-
niem prac od 18 grudnia na
swoje sta³e trasy przez ul.
Kurlandzk¹ powróci³y linie
autobusowe nr 152, 184 i

Jak i gdzie wyrzuciæ choinkê?
Choinki wywo¿one s¹

od pocz¹tku stycznia. Od-
biory drzewek potrwaj¹ do
koñca lutego (na ka¿dym

poznañskim osiedlu tak¹
akcjê zaplanowano raz w
miesi¹cu).
Szczegó³owe informa-

cje na ten temat s¹ do-
s têpne na wor ta lu
�Wszystko o odpadach� -
https://www.poznan.pl/od-

REJON 328MREJON 328MREJON 328MREJON 328MREJON 328M
asp. Dawid B³a¿ejewskiasp. Dawid B³a¿ejewskiasp. Dawid B³a¿ejewskiasp. Dawid B³a¿ejewskiasp. Dawid B³a¿ejewski
tel. 47 77 154 01, kom. 519 064 634
e-mail: dzielnicowy.nowe-miasto20@po.policja.gov.pl
OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR: ul. Byteñska, Doleñska, Inflancka 63, Krzy-
woustego (od Inflancka do ¯egrze), Os. Stare ¯egrze 1-
120 i 176-189, Redarowska, Rzeczañska, ¯egrze (os.

Wywozik Poznañ
Z dniem 1 sty-

cznia 2022 nast¹-
pi³o formalne prze-
jêcie obowi¹zków
ZM GOAP zwi¹za-
nych z odbiorem
odpadów przez
miasto Poznañ. W
imieniu magistra-
tu, Biuro Cyfryzacji
i Cyberbezpie-
czeñstwa podpisa-
³o umowê z do-
stawc¹ apl ikacj i ,
dziêki której miesz-
kañcy nadal mog¹
z niej korzystaæ.
Zmieni³a siê nazwa
aplikacji - Wywozik
Poznañ. Oprócz
wgl¹du w harmo-
nogramy odbioru
odpadów, aplikacja
oferuje dostêp do
tre�c i edukacyj -
nych.

Stare ¯egrze 1-120 i 176-185).

REJON 329MREJON 329MREJON 329MREJON 329MREJON 329M
vacat asp. Dawid B³a¿ejewskivacat asp. Dawid B³a¿ejewskivacat asp. Dawid B³a¿ejewskivacat asp. Dawid B³a¿ejewskivacat asp. Dawid B³a¿ejewski
tel. 47 77 154 01, kom. 786 936 024
e-mail: dzielnicowy.nowe-miasto21@po.policja.gov.pl
OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR: ul. Bobrzañska 1-13, Inflancka (os. Stare
¯egrze 121-174), Krzywoustego 48, Milczañska 48-56,
Os. Polan, Os. Stare ¯egrze 121-174, Pi³sudskiego (od
Morzyczañskiej do Inflanckiej), ¯egrze (os. Stare ¯egrze
121-174).

REJON 330MREJON 330MREJON 330MREJON 330MREJON 330M
sier¿. szt. Krzysztof Laskowskisier¿. szt. Krzysztof Laskowskisier¿. szt. Krzysztof Laskowskisier¿. szt. Krzysztof Laskowskisier¿. szt. Krzysztof Laskowski
tel. 47 77 154 01, kom. 516 902 958
e-mail: dzielnicowy.nowe-miasto22@po.policja.gov.pl
OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR: Krzywoustego (od Chartowo do Kurlandzkiej),
Kurlandzka (os. Or³a Bia³ego 1-60), Os. Or³a Bia³ego 1-
60, ¯egrze (os. Or³a Bia³ego 1-60).

REJON 331MREJON 331MREJON 331MREJON 331MREJON 331M
m³. asp.m³. asp.m³. asp.m³. asp.m³. asp. TTTTTomasz Ziajaomasz Ziajaomasz Ziajaomasz Ziajaomasz Ziaja
tel. 47 77 154 01, kom. 519 064 623
e-mail: dzielnicowy.nowe-miasto23@po.policja.gov.pl
OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR:OBSZAR: ul. Bobrzañska 19-26, Kurlandzka (os. Or³a
Bia³ego 67-120), Lubuszañska, Os. Or³a Bia³ego 61-120,
Pyrzyczañska, �lê¿añska, ¯egrze (os. Or³a Bia³ego 61-
120).

Numery telefonów s¹
przypisane do poszczegól-
nych rejonów. Dlatego, gdy
zmienia siê dzielnicowy to
numer nadal pozostaje ten
sam. Dzielnicowego mo¿-
na równie¿ odszukaæ w
aplikacji mobilnej �Moja

Komenda�. Jest ona wypo-
sa¿ona w wyszukiwarkê
dzielnicowych. Wystarczy
podaæ w niej nasz¹ lokali-
zacjê, aby otrzymaæ infor-
macjê do jakiego policjan-
ta powinni�my zg³osiæ siê
z nasz¹ spraw¹.

JIJIJIJIJI

218. Przebudowa wiaduktu i
uk³adu komunikacyjnego po
obu jego stronach kosztowa-
³a prawie 20 mln z³.

JI, fot. PIMJI, fot. PIMJI, fot. PIMJI, fot. PIMJI, fot. PIM

pady/, w zak³adce �Har-
monogram odbioru� lub w
apl ikac j i �Wywozik Po-
znañ�.
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INSPIRUJ¥CA SZKO£A
W Szkole PodstawowejW Szkole PodstawowejW Szkole PodstawowejW Szkole PodstawowejW Szkole Podstawowej

nr 50 na Starym ¯egrzunr 50 na Starym ¯egrzunr 50 na Starym ¯egrzunr 50 na Starym ¯egrzunr 50 na Starym ¯egrzu
uczniowie znajduj¹ mnóstwouczniowie znajduj¹ mnóstwouczniowie znajduj¹ mnóstwouczniowie znajduj¹ mnóstwouczniowie znajduj¹ mnóstwo
inspiracji do ciekawej i ak-inspiracji do ciekawej i ak-inspiracji do ciekawej i ak-inspiracji do ciekawej i ak-inspiracji do ciekawej i ak-
tywnej nauki. Wielu rodzicówtywnej nauki. Wielu rodzicówtywnej nauki. Wielu rodzicówtywnej nauki. Wielu rodzicówtywnej nauki. Wielu rodziców
wybiera tê szko³ê dla swoichwybiera tê szko³ê dla swoichwybiera tê szko³ê dla swoichwybiera tê szko³ê dla swoichwybiera tê szko³ê dla swoich
dzieci z okolicznych przed-dzieci z okolicznych przed-dzieci z okolicznych przed-dzieci z okolicznych przed-dzieci z okolicznych przed-
szkoli maj¹c pewno�æ, ¿eszkoli maj¹c pewno�æ, ¿eszkoli maj¹c pewno�æ, ¿eszkoli maj¹c pewno�æ, ¿eszkoli maj¹c pewno�æ, ¿e
znajd¹ w niej doskona³eznajd¹ w niej doskona³eznajd¹ w niej doskona³eznajd¹ w niej doskona³eznajd¹ w niej doskona³e
miejsce do nauki i rozwija-miejsce do nauki i rozwija-miejsce do nauki i rozwija-miejsce do nauki i rozwija-miejsce do nauki i rozwija-
nia zainteresowañ.nia zainteresowañ.nia zainteresowañ.nia zainteresowañ.nia zainteresowañ.

Ta szko³a konsekwentnie
stawia na naukê jêzyków ob-
cych, dlatego ju¿ od pierw-
szej klasy uczniowie ucz¹ siê
dwóch jêzyków � angielskie-
go i hiszpañskiego. Co cie-
kawe, mog¹ te¿ w ramach
zajêæ dodatkowych uczuæ siê
jeszcze jêzyka francuskiego.
Wspó³czesna metodologia

nauczania jêzyków obcych
pokazuje, ¿e im szybciej, in-
tensywniej i wiêcej jêzyków
poznaj¹ dzieci od najm³od-
szych lat, tym ³atwiej i swo-
bodniej pos³uguj¹ siê tymi jê-
zykami w doros³ym ¿yciu za-
wodowym. Tê zasadê pielê-
gnuj¹ nauczyciele inspiruj¹c
uczniów do nauki i uczestni-
czenia w interesuj¹cych pro-
jektach.
Zaanga¿owanie, otwar-

to�æ i ¿yczliwo�æ nauczycieli
widaæ w tej szkole na ka¿-
dym kroku. Jednym z istot-
nych programów wp³ywaj¹-
cych na nowoczesno�æ i wy-
sok¹ jako�æ kszta³cenia jest
Erasmus+ �Razem w Euro-
pie�, dziêki któremu nauczy-
ciele szkolili siê w kilku wa¿-
nych o�rodkach edukacyj-
nych na Malcie, we W³o-

G ³ o s ¯ e g r z a
Wydawca:
Rada Osiedla ¯egrze, os. Stare ¯egrze 1, 61-249 Poznañ
www.zegrze.poznan.pl
Redakcja: Maria Chomicz, Katarzyna Cie�lewicz-Galas, £ukasz Kapustka, Szymon
Ossowski (redaktor naczelny), Les³aw Rachwa³

szech, w Irlandii, Niemczech
oraz Szkocji i Anglii po to, by
jeszcze lepiej i ciekawiej
przekazywaæ wiedzê i umie-
jêtno�ci swym uczniom, za-
chêcaæ do poszukiwañ tego,
co wa¿ne, interesuj¹ce i in-
spiruj¹ce w Europie i na
�wiecie.
Programy takie jak: �Lek-

cja Enter�, �Aktywna Tablica�
czy �Laboratorium Przysz³o-
�ci� wzbogacaj¹ szko³ê o naj-
nowsze mo¿liwo�ci i bardzo
nowoczesny sprzêt, który
wykorzystywany jest na wie-
lu lekcjach. Tablety, tablice
interaktywne czy laptopy
chêtnie wykorzystywane s¹
przez nauczycieli jako nowo-
czesne i atrakcyjne narzê-
dzia wspieraj¹ce edukacjê
uczniów. Ju¿ nied³ugo pro-
wadzone bêd¹ zajêcia z u¿y-
ciem drukarek 3D oraz wielu

innych ultranowoczesnych
narzêdzi, do wykorzystania
których szkol¹ siê nauczy-
ciele w ramach programu
�Lekcja Enter� oraz �Labora-
torium przysz³o�ci�. Dosko-
nale wyposa¿ona i przygoto-
wana sala informatyczna, z
której korzystaj¹ dzieci ju¿ od
pierwszej klasy dope³nia ca-
³o�ci nowoczesnego wize-
runku tej szko³y. Dziêki temu
lekcje edukacji wczesnosz-
kolnej staj¹ siê niezwyk³¹
przygod¹ uwielbian¹ przez
uczniów. Wa¿ne zajêcia z
matematyki, jêzyka polskie-
go, historii, biologii, geogra-
fii, fizyki czy chemii staj¹ siê
przyjemno�ci¹.
Sport jest te¿ niezwykle

wa¿nym filarem edukacji w
szkole na ¯egrzu zgodnie z
zasad¹: �W zdrowym ciele,

zdrowy duch�. To w³a�nie
czas edukacji w szkole pod-
stawowej jest z³otym wie-
kiem rozwoju psychofizycz-
nego dzieci. Od najm³od-
szych lat zdrowie, æwiczenia
i ruch id¹ w parze z dosko-
na³ym rozwojem umys³owym
i emocjonalnym uczniów.
Dlatego wielu uczniów wy-
biera ju¿ od pocz¹tku eduka-
cji klasy sportowe, w których
kszta³c¹ i doskonal¹ techni-
kê gry w tenisa sto³owego �
dyscypliny doskonale rozwi-
jaj¹cej cia³o i umys³. Ponad-
to chêtnie uczestnicz¹ w za-
jêciach ogólnorozwojowych,
lekkoatletyce, grach zespo-
³owych i wielu atrakcyjnych
dyscyplinach sportowych w
ramach lekcji oraz na posze-
rzonych i dodatkowych zajê-
ciach sportowych. Chlub¹ tej
szko³y jest doskona³e zaple-

cze sportowe w po-
staci czterech sal
gimnastycznych,
kilku boisk sporto-
wych i lekkoatle-
tycznych na atrak-
cyjnym terenie przy
szkole z planami
sta³ego ich unowo-
cze�niania oraz bu-
dowy nowego bo-
iska do gry w pi³kê
no¿n¹. Dziêki temu
uczniowie mog¹
rozwijaæ swoje pa-
sje sportowe,

uczest -niczyæ w zawodach,
zdobywaæ medale i za-
szczytne miejsca na podium.
�wietl ica doskonale

wspiera dzia³ania edukacyj-
ne, opiekuñcze i wychowaw-
cze szko³y. Korzysta z niej
wielu uczniów edukacji
wczesnoszkolnej spêdzaj¹c
czas w specjalnie dla nich
przygotowanych salach. Pod
okiem wyspecjalizowanych
nauczycielek czas ten wyko-
rzystuj¹ w sposób bezpiecz-
ny na wypoczynek, edukacjê
i rozwój zainteresowañ.
Biblioteka w tej szkole

tak¿e zas³uguje na wyró¿nie-
nie. Dziêki przyst¹pieniu do
Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa oraz wiel-
kiemu zaanga¿owaniu pani
bibliotekarki w zasobach bi-
blioteki znajduj¹ siê wszyst-

kie najlepsze i najciekawsze
nowo�ci, jakie ukazuj¹ siê na
rynku wydawniczym. Ka¿dy
z uczniów mo¿e korzystaæ z
nich wypo¿yczaj¹c ksi¹¿ki
poprzez nowoczesny pro-
gram wspó³pracuj¹cy z
dziennikiem elektronicznym,
lub tradycyjnie poprosiæ o

¿yczliw¹ poradê pani¹ w bi-
bliotece.
Uczniowie w Szkole Pod-

stawowej nr 50 na Starym
¯egrzu s¹ najwa¿niejsi. Ich
rozwój, ambicje, zaintereso-
wania i pasje pokazuj¹, jak
wiele pracy i zaanga¿owania

wk³adaj¹ w sw¹ pracê na-
uczyciele. Jak bardzo
troszcz¹ siê o uczniów, dbaj¹
o ich bezpieczeñstwo, inspi-
ruj¹, wspieraj¹, wychowuj¹,
wskazuj¹ drogê i mo¿liwo�ci.
Widaæ to równie¿ w przypad-
kach nauki zdalnej, kiedy wy-
korzystuj¹c edukacyjn¹ plat-

formê MS TEAMS oraz no-
woczesne aplikacje i narzê-
dzia internetowe nauczycie-
le dbaj¹ o to, by edukacja
uczniów by³a atrakcyjna i za-
wsze na najwy¿szym pozio-
mie. Za� w szkole nowocze-
sne, przestronne i ³adne sale

lekcyjne dope³niaj¹ ten pozy-
tywny wizerunek miejsca
przyjaznego uczniom.
Kiedy wiêc uczniowie

przychodz¹ do tej szko³y, gdy
rodzice przyprowadzaj¹ tam
swoje dzieci, to wiedz¹ i maj¹
pewno�æ, ¿e odnale�li w niej
najlepsze miejsce do wycho-

wania i edukacji, najlepsze
miejsce do rozwijania wiedzy
i zainteresowañ � odnale�li
szko³ê, która inspiruje do
¿ycia w przysz³o�ci.

K¯-TK¯-TK¯-TK¯-TK¯-T
Zespó³ Szkó³ z Oddzia³amiZespó³ Szkó³ z Oddzia³amiZespó³ Szkó³ z Oddzia³amiZespó³ Szkó³ z Oddzia³amiZespó³ Szkó³ z Oddzia³ami

Integracyjnymi nr 1Integracyjnymi nr 1Integracyjnymi nr 1Integracyjnymi nr 1Integracyjnymi nr 1
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Plastyczne morskie opowie�ci

Galeria "Polan STO" sta-
nowi miejsce, w którym swo-
je ekspozycje prezentuj¹
cz³onkowie Wielkopolskiego
Oddzia³u Stowarzyszenia
Marynistów Polskich w Po-
znaniu.
Ostatnia wystawa ma

tytu³ "...mo¿e Morze". Sie-
demna�cioro artystów za-

prezentowa³o 35 prac.
Prezes tego oddzia³u -

Iwona Urban wyja�ni³a nam,
¿e stanowi ona propozycjê
na prze³amanie izolacji, by
w okresie pandemii korona-
wirusa Covid-19 jednak spo-

tkaæ siê, trochê porozma-
wiaæ, a nie tylko przebywaæ
w domu.
W imieniu DK "Polan

Sto" na wernisa¿u tej wysta-
wy zebranych powita³a kie-
rownik - Izabela Kurzawska.
Podkre�li³a, i¿ po raz kolej-
ny s¹ w tym miejscu piêknie
wykonane prace. Wyrazi³a
wdziêczno�æ ich autorom:
- Bardzo mi³o, ¿e pañ-

stwo od tylu lat racz¹ takimi
piêknymi widokami. Piêknie
dziêkujemy.
Prezes Iwona Urban

przybli¿y³a genezê tytu³u tej
ekspozycji. Przypomnia³a

m.in., i¿ Wiel-
kopolski Od-
dzia³ Stowa-
r z y s z e n i a
Maryn is tów
Polskich w
P o z n a n i u
dzia³a nie-
p r ze rwan ie
od 1968 roku.
O muzy-

czny nastrój
zwi¹zany z
t e m a t y k ¹
morsk¹ za-
dba³ Piotr Gil,
który wyst¹pi³

go�cinnie i przy w³asnym
akompaniamencie gitary za-
�piewa³: "10 w skali Beau-
forta", szanty "Morskie Opo-
wie�ci", "Pod ¿aglami Zawi-
szy". Zachêci³ zebranych do
wspólnego �piewu.

Iwona Urban poinformo-
wa³a nas, ¿e obecnie do Od-
dzia³u nale¿y 28 osób, które
³¹czy wspólna mi³o�æ do mo-
rza. Wiêkszo�æ z nich jest po
wy¿szej szkole artystycznej
- plastycznej. W ramach Sto-
warzyszenia dzia³a klub po-
etów, nale¿y do niego trzech
fotografików. Dwie panie wy-
konuj¹ ceramikê.
Ich celem jest kultywowa-

nie krajobrazu, �rodowiska
morskiego, rozwijanie zain-
teresowania morzem w�ród
m³odzie¿y. Maj¹ sta³y kon-
takt ze Szko³¹ Podstawow¹
nr 45 im. Okrêtu Rzeczypo-
spolitej Polskiej "Poznañ",
któr¹ do�æ czêsto odwie-
dzaj¹.
W DK "Polan Sto" spoty-

kaj¹ siê 2-3 razy w roku - m.

in. z okazji �wi¹t
Wielkanocnych,
Wigilii.
Na poszcze-

gólne wystawy
przygotowuj¹ ci¹-
gle inne tematy o
p r o b l e m a t y c e
morskiej: pejza¿
fali, zatoka jesie-
ni¹, akcent mor-
ski.
Iwona Urban

opowiedzia³a nam
o technice prac
plastycznych.
- Przez tyle lat

wypracowa³a siê u
ka¿dego z nas sty-

listyka indywidualna dla da-
nej osoby, któr¹ kontynuuje
i rozwija. Dlatego mamy
przez to tak zró¿nicowan¹
technikê: fotografiê, cerami-
kê, olej, akryl, kredkê, pa-
stelê - w ten sposób najró¿-
niejsze �rodki wyrazu.
Iwona Urban z wielk¹

sympati¹ wypowiedzia³a siê
o paniach z DK "Polan Sto":
- To bardzo dobry ze-

spó³. Pan �p. Tomek stwo-
rzy³ ten klimat, tê go�cin-
no�æ. To jest dom kultury,
gdzie siê cz³owiek napraw-
dê dobrze czuje.
Z pewno�ci¹ warto

przyjrzeæ siê morzu widzia-
nemu oczami artystów.

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
WWWWWrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

POLANkowa Redakcja
Mija dok³adnie rok od

premiery pierwszej gazetki
stworzonej przez instrukto-
rów Domu Kultury "Polan
Sto". "POLANkowa gazetka"
i "POLANkowy zin" s¹ efek-
tem têsknoty za lud�mi, za
dzieæmi i seniorami, którzy z
powodu pandemii na pocz¹t-
ku 2021 roku mieli bardzo
ograniczone mo¿liwo�ci
wstêpu do domów kultury,
teatrów czy muzeów. W³a-
�nie wtedy narodzi³a siê
my�l: Je�li mieszkañcy nie
mog¹ przyj�æ do nas, to my

przyjdziemy do mieszkañ-
ców!
Mimo, i¿ pocz¹tkowo,

mia³a to byæ inicjatywa jedno-
razowa, ewentualnie trwaj¹-
ca do czasu ponownego
otwarcia instytucji kultury,
POLANkowe czasopisma
spotka³y siê z tak ciep³ym
przyjêciem, ¿e na sta³e wpi-
sa³y siê w harmonogram
dzia³alno�ci Domu Kultury
"Polan Sto"!

"POLANkowa gazetka"
to czterostronicowy, bezp³at-
ny kwartalnik z kolorowanka-

mi, zadaniami i ³amig³ówkami
dla dzieci wwieku przedszkol-
nym. Pojawi³y siê ju¿ 4 nu-
mery regularne oraz 2 wyda-
nia specjalne: pierwsze z oka-
zji Dnia Pluszowego Misia,
drugie-najnowsze, by wes-
przeæ Wielk¹ Orkiestrê �wi¹-
tecznej Pomocy. "POLANko-
wy zin" jest natomiast propo-
zycj¹ skierowan¹ do senio-
rów. Znajd¹ tam kreatywne
zadania logiczne o zró¿nico-
wanym poziomie trudno�ci.
Niektóre ³amig³ówki s¹ do�æ
trudne, a inne proste, idealne
do porannej kawy.
Gazetki wychodz¹ co 3

miesi¹ce, zgodnie z porami
roku. Dostêpne s¹ w Domu
Kultury "Polan Sto" w formie
papierowej oraz na stronie in-
ternetowej www.osiedlemlo-
dych.pl/polan-sto w formie pli-
ku do pobrania i samodzielne-
go wydruku w domu. Tym ra-
zem nie ¿egnamy siêmówi¹c:
do zobaczenia, a proponuje-
my: do poczytania, do rozmy-
�lania, do kolorowania! Za-
chêcamy do wspólnej zaba-
wy.

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot. Anna PetersAnna PetersAnna PetersAnna PetersAnna Peters

Makramowe zak³adki
To by³y pierwsze takie

warsztaty z cyklu �PO-
LANkowe CO�� - bez
u�miechów i dzieciêcych
ploteczek, a w absolutnej
c iszy i skupieniu! Co
prawda warsztaty �Ma-
kramowe cuda� do naj-
prostszych nie nale¿a³y,
ale uda³o siê! Dziewczyn-
ki stworzy³y piêkne ma-
kramowe zak³adk i do
ksi¹¿ek. Dziêkujemy za
wspóln¹ zabawê!

PolPolPolPolPol

�piewa Piotr Gil�piewa Piotr Gil�piewa Piotr Gil�piewa Piotr Gil�piewa Piotr Gil
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Szanowni Pañstwo.

Jako radny Miasta Poznania wybrany dziêki Pañstwa
zaufaniu, a tym samym oddanym na mnie g³osom w wy-
borach samorz¹dowych w 2018 roku w okrêgu obejmuj¹-
cym m.in. czê�æ osiedli ratajskich, czujê siê zobowi¹zany
do przedstawienia skróconego sprawozdania ze swojej
dzia³alno�ci na rzecz naszej spo³eczno�ci lokalnej.
Od pocz¹tku kadencji wyst¹pi³em do Prezydenta Mia-

sta Poznania ³¹cznie z 253 wnioskami (interpelacje) oraz
zapytaniami poruszaj¹c w nich problemy zg³aszane przez
mieszkañców. Zdecydowana wiêkszo�æ dotyczy³a osiedli
ratajskich. Od listopada 2018 roku do stycznia 2022 roku
bra³em udzia³ w 57 (na 58) sesjach Rady Miasta Poznania. Od listopada 2020 nale¿ê w
Radze Miasta do sze�cioosobowego klubu radnych Wspólny Poznañ. Pracowa³em w
ramach komisji sta³ych Rady Miasta: Wspó³pracy Lokalnej (wiceprzewodnicz¹cy komi-
sji), Rewizyjnej, Wniosków i petycji, Bud¿etu, finansów i nadzoru w³a�cicielskiego, Kul-
tury i nauki. Ponadto odbywa³em szereg spotkañ z mieszkañcami, urzêdnikami, przed-
stawicielami placówek o�wiatowych, organizacji pozarz¹dowych. Od 2019 roku pe³niê
funkcjê przewodnicz¹cego komisji konkursowej na dofinansowanie zadañ inwestycyj-
nych osiedli (w roku 2021 dziêki przyznanym przez komisjê �rodkom przeprowadzono
m.in. termomodernizacjê Przedszkola nr 20 na os. Or³a Bia³ego). Od grudnia 2021
nale¿ê do Zespo³u Poznañskiego Bud¿etu Obywatelskiego 2022, a od 2019 roku do
rady programowej Poznañskiego Centrum Dziedzictwa (do niedawna CTK TRAKT).
Dziêki sk³adanym poprawkom do bud¿etu Miasta Poznania oraz podejmowanym dzia-
³aniom uda³o siê m.in. pozyskaæ �rodki finansowe na remonty w kilku placówkach o�wia-
towych (np. na ¯egrzu), modernizacjê boisk sportowych przy szko³ach,remonty chod-
ników oraz budowê nowych na os. Or³a Bia³ego. Aktywnie dzia³a³em na rzecz promo-
wania idei honorowego oddawania krwi. Z mojej inicjatywy wprowadzono dodatkowe
ulgi dla honorowych dawców w pojazdach komunikacji publicznej oraz przyst¹piono do
przygotowania programu zni¿ek wmiejskich instytucjach kultury, sportu i rekreacji. By³em
tak¿e autorem uchwa³ dotycz¹cych uruchomienia w Poznaniu programów dofinanso-
wania zak³adania tzw. "zielonych dachów i zielonych �cian" (program jest na etapie
wdra¿ania). Zajmowa³em siê tak¿e drobniejszymi sprawami porz¹dkowymi takimi jak
kwestie nazewnictwa ulic (kilka inicjatyw nazewniczych). Ponadto od pocz¹tku kaden-
cji z³o¿y³em szereg poprawek do procedowanych przez Radê Miasta Poznania uchwa³
m.in. w zakresie finansowania rad osiedli.
Za mo¿liwo�æ dzia³ania - dla Pañstwa i dziêki Pañstwu dziêkujê.

£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka
Radny Miasta PoznaniaRadny Miasta PoznaniaRadny Miasta PoznaniaRadny Miasta PoznaniaRadny Miasta Poznania
Kadencji 2018 - 2023Kadencji 2018 - 2023Kadencji 2018 - 2023Kadencji 2018 - 2023Kadencji 2018 - 2023

Sprawozdanie z dzia³alno�ci radnego miejskiego
z klubu Wspólny PoznañNa os. Rusa

szukali Gwiazdora
W przed�wi¹tecznym

okresie Gwiazdor pojawi³ siê
tak¿e na os. Rusa. Zanim
dosz³o do spotkania z nim,
nale¿a³o go znale�æ... Odby-
wa³o siê to w trakcie tereno-
wej gry rodzinnej w Poszu-
kiwaniu Gwiazdora, zorgani-
zowanej przez Placówki Kul-
turalne �Na Rusa�.
Do imprezy przyst¹pi³o 9

dru¿yn nosz¹cych bardzo
sympatyczne nazwy: "Dru-
¿yna Cegie³ek", "Czerwone
Skrzaty", "Zdolni", "�wi¹-
teczne Anio³y", "�wirki",
"Reniferowy Gang", "Mop-
siaki", "Ga³¹ski", "Pomocni-
cy Miko³aja".
Gra polega³a na tym, ¿e

dana dru¿yna, o okre�lonej
godzinie przychodzi³a do
Klubu Skrzat. W tymmiejscu
pomocnik Gwiazdora (Elf)
przekazywa³ dru¿ynie list
powitalny oraz mapkê,
wskazuj¹c¹ trasê i miejsce
kolejnego punktu. W ka¿-
dym punkcie (klubie) po-
mocnik Gwiazdora - Elf wrê-
cza³ uczestnikom mapkê
oraz pi³eczkê o okre�lonym
kolorze. Trasa gry wiod³a
przez: Klub Skrzat - Spó³-
dzielczy Stadion Sportowy
Olimp - Klub Fitness Olimp
- Klub Gryf.
Uczestnicy po dotarciu

do ostatniego punktu - Klu-
bu Gryf wykonywali zada-
nie polegaj¹ce na zawo³a-
niu, które brzmia³o tak:
"Odpoczywam! Poniewa¿
sen mam mocny, by mnie
zbudziæ okrzyk dru¿yny
bêdzie pomocny. Z³apcie

siê pod boki, we�cie wdech
g³êboki, gdy dru¿yna bêdzie
gotowa zawo³ajcie te s³owa:
Pobudka, koniec spania
dru¿yna�. wykona³a zada-
nia".
Obudzony Gwiazdor wy-

chodzi³ na spotkanie danej
dru¿ynie. W rêkach mia³
specjaln¹ maszynê, do któ-
re j dru¿yna wrzuca³a
wszystkie kolorowe pi³eczki
otrzymane w ka¿dym klubie.
Gwiazdor sprawdza³, czy
wszystkie pi³eczki by³y pra-
wid³owo wrzucone. Je¿eli
tak, to zamiesza³ maszyn¹ i

Przydomowa stajenka
betlejemska

JanuszKaleckimieszkaj¹-
cynaos.Or³aBia³ego, na swo-
imprzydomowymogródku, od
6-7 lat przygotowuje o�wietlo-
ny wystrój bo¿onarodzeniowy
- stajenkê betlejemsk¹, czyli
swego rodzaju ¿³óbek.Zwierza
siê, i¿ zdecydowa³ o tym przy-
padek.Pierwszy raz lampki za-
wiesi³ na najwy¿szymdrzewie.
Mieszkañcy zachêcili go, ¿eby
zrobi³ to na pozosta³ych drze-
wach. St¹d narodzi³ siê po-
mys³.
W ogródku rosn¹ �wierki,

cisy, bukszpany. Na pocz¹tku
pan Janusz ¿³óbek szykowa³
na Wigiliê.
W tym roku do tworzenia

przyst¹pi³ dwa tygodnie przed
�wiêtami.W sumiew tym roku
nao�wietlenie z³o¿y³o siê5000
lampek - 50 ³añcuchów.Miesz-
kañcy wspieraj¹ pana Janu-
sza.
Podczas naszej wizyty re-

porterskiej spotkali�my odwie-
dzaj¹cycho�wietlonyogródek.

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
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wyj¹³ prezent dla dru¿yny.
Oczekuj¹c na przyby-

cie poszczególnych dru-
¿yn spotkal i�my m. in.
"Dru¿ynê Cegie ³ek" ,
"Czerwone Skrzaty".
Taka terenowa gra ro-

dzinna w Poszukiwaniu
Gwiazdora odby³a siê po
raz drugi. Jej uczestnicy z
pewno�ci¹ byli zadowole-
ni, i¿ pomimo pandemii
koronawirusa Covid-19
mogl i spotkaæ s iê z
Gwiazdorem w terenie...

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
WWWWWrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

"Dru¿yna Cegie³ek" macha na po¿egnanie Gwiazdo-"Dru¿yna Cegie³ek" macha na po¿egnanie Gwiazdo-"Dru¿yna Cegie³ek" macha na po¿egnanie Gwiazdo-"Dru¿yna Cegie³ek" macha na po¿egnanie Gwiazdo-"Dru¿yna Cegie³ek" macha na po¿egnanie Gwiazdo-
rowirowirowirowirowi

Pami¹tkowe zdjêcie "Czerwonych Skrzatów" z GwiazdoremPami¹tkowe zdjêcie "Czerwonych Skrzatów" z GwiazdoremPami¹tkowe zdjêcie "Czerwonych Skrzatów" z GwiazdoremPami¹tkowe zdjêcie "Czerwonych Skrzatów" z GwiazdoremPami¹tkowe zdjêcie "Czerwonych Skrzatów" z Gwiazdorem
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Rodzinny klimat w �Rodzinie�

Nie róbmy gemeli! Porzundek musi byæ!
Zgodnie z Regulaminem

porz¹dku domowego obowi¹-
zuj¹cego na terenie SM
"Osiedle M³odych" w Pozna-
niu, zabrania siê wyrzucania
�mieci, odpadów i innych
przedmiotów przez okna, bal-
kony i loggie. W zwi¹zku z
powy¿szym, Zarz¹d Spó³-
dzielni zwraca siê z pro�b¹ o
zaprzestanie �miecenia, któ-
re wp³ywa negatywnie na es-
tetykê osiedli oraz wabi dzi-
kie zwierzêta. Posegregowa-
ne �mieci nale¿y wyrzucaæ do
odpowiednich pojemników
znajduj¹cych siê w altanach
�mietnikowych.
Akcja edukacyjna "Nie

róbmy gemeli! Porzundek

musi byæ" powsta³a jako od-
powied� na zg³oszenie jed-
nej z zaniepokojonych
mieszkanek. Na os. Po-
wstañ Narodowych w jed-
nym z budynków notorycz-
nie wyrzucane s¹ resztki je-
dzenia oraz inne �mieci
przez okna budynku. Plaka-
ty z powy¿szym komunika-
tem pojawi³y we wszystkich
budynkach zarz¹dzanych
przez Spó³dzielniê. Gwaro-
wa nazwa i has³o akcji na-
wi¹zuj¹ do jednej z najbar-
dziej znanych cech pozna-
niaków - zami³owania do po-
rz¹dku.

TTTTTekst i grafika: jtekst i grafika: jtekst i grafika: jtekst i grafika: jtekst i grafika: jt

blica z sympatycznymi zdjê-
ciami jego cz³onków. Senio-
rzy ponownie spotykaj¹ siê
wewtorki w godzinach 16-18.
Odwiedzili�my ich akurat,

kiedy swoje �wiêto obchodzi-
³a solenizantka i jubilatka Pani
Tesia (Teresa) Borowicz uro-
dzona 1 wrze�nia 1935 roku.
Do klubu nale¿y od 20 lat.
Jedna z pañ ¿yczy³a jej: -

¯eby zawsze taki u�miech
mia³a jak dzisiaj.
Zapytana przez nas, co

siê najbardziej podoba, dla-
czego tutaj przychodzi?,

stwierdzi³a:
- Mi³o siê spêdza dzieñ.

Obchodzimy imieniny, urodzi-
ny, �piewamy.
Pozosta³e panie, z który-

mi rozmawiali�my, bardzo cie-
p³o wypowiada³y siê o "Rodzi-
nie".
El¿bieta Nowaczyk wyrazi-

³a zadowolenie z tego, i¿ nale-
¿y do "Rodziny".
- Jak zaczê³a siê pande-

mia, to nam by³o bardzo têsk-
no, kiedy znowu kluby bêd¹
otwarte, kiedy bêdzie mo¿na
spotkaæ siê z kole¿ankami. A
¿e ja uczêszczam do dwóch
klubów: Rodzina" i "Bajka",
spe³ni³o siê moje marzenie,
jestem i tu i tu.
El¿bieta Nowaczyk jest za-

dowolona, i¿
na facebooku
jest po�wiê-
cony jej filmik
n a k r ê c o n y
p r z e z
Ag n i e s z k ê
Marcinowsk¹
pt. "Kapelu-
sze pani El¿-
biety".
Maria Ka-

mocka pod-
kre�li³a, i¿ w
klubie jest
kontakt z
lud�mi, panu-
je integracja,
cz ³onkowie

rozmawiaj¹ o aktualnych spra-
wach emerytów. Mariola Mie-
loch stwierdzi³a, i¿ podobaj¹
siê jej wyj�cia do teatru, ope-
ry, kina, wyjazdy na wycieczki
nad morze. Podsumowa³a
swoj¹ wypowied�: - Jest wspa-
niale! Barbara Basiewicz
stwierdzi³a: - Rzeczywi�cie je-
ste�my jak rodzina. Jak klub
by³ zamkniêty, to spotykali�my
siê w "Posnanii" na kawie,
s³odkim.
Podczas spotkañAgniesz-

ka Marcinkowska prowadzi
m.in. treningi pamiêci w opar-
ciu o ksi¹¿kê "Piêkny umys³ nie
mawieku", której autorkami s¹
Paulina Polek, Paulina Me-
ch³o. Ponadto m.in. zespó³
Domu Kultury "Orle Gniazdo"

tworzy dla seniorów ró¿ne
zadania: ³amig³ówki, æwicze-
nia na skojarzenia, zabawy
s³owne, rozwi¹zywanie szy-
frów. Podczas naszej wizy-
ty w "Rodzinie" pani
Agnieszka tak¿e poprowa-
dzi³a takie zajêcia uspraw-
niaj¹ce umys³. Dostarczy³y
one seniorom wiele humoru
i u�miechu. Du¿o przyjem-
no�ci cz³onkom KS "Rodzi-
na" sprawi³ udzia³ we wrze-
�niowej grze miejskiej "Po-
nadczasowi - �ladami daw-
nych lat". Imprezê tê prze-
prowadzi³a kadra DK "Orle
Gniazdo".
W tym roku cz³onkowie

klubu mogli spotkaæ siê
przed �wiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia na wspólnej Wigilii
przestrzegaj¹c aktualnych
zasad obostrzeñ.
Tradycj¹ Klubu Seniora

RODZINA by³o przygotowy-
wanie w³asnych potraw, w³a-
snej roboty, ale w zwi¹zku z
wymogami seniorzy zasiedli
tylko przy ciasteczku i kawie.
Cieszyli siê jednak z wza-
jemnej obecno�ci i �wi¹tecz-
nej atmosfery. Opowiadali o
tradycjach i potrawach bo-
¿onarodzeniowych, które
ró¿ni¹ siê w zale¿no�ci od
tego z jakiego regionu po-

Po przerwie zwi¹zanej z
obostrzeniami Covid-19, we
wrze�niu ponownie zosta³
otwarty Klub Seniora "Rodzi-
na" dzia³aj¹cy przy Domu
Kultury "Orle Gniazdo", co
jego cz³onkowie przyjêli z
wielk¹ rado�ci¹. Opiekunem

klubu jest Agnieszka Marcin-
kowska. Powsta³ w 1979
roku. W 2019 obchodzi³ swo-
je 40-lecie istnienia, o czym
przypomina pami¹tkowa ta-

chodz¹. Odby³o siê ³amanie
op³atkiem i �piewanie kolêd.
Seniorzy wspominali równie¿
o tradycji Adwentu, jak jest z
ni¹ w rodzinach, zastanawiali
siê czy nadal pielêgnuje siê
zwyczaj oczekiwania naBo¿e
Narodzenie.
El¿bieta Nowaczyk prze-

bra³a siê za gwiazdorynkê i
rozdawa³a prezenty od �w.
Miko³aja. Ka¿dy cz³onek klu-
bu mia³ los, który wskazywa³

numer wylosowanego upo-
minku. Seniorzy przygotowali
paczuszki zawieraj¹ce kawê,
s³odycze, kosmetyki. Mia³y
one anonimowy charakter -
nikt nie wiedzia³ od kogo ma
paczkê.
¯yczymy cz³onkom Klubu

Seniora "Rodzina", by nadal
mogli spotykaæsiêwnim i czuæ
jego rodzinn¹ atmosferê!

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
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Podczas gry miejskiejPodczas gry miejskiejPodczas gry miejskiejPodczas gry miejskiejPodczas gry miejskiej

Spotkanie kluboweSpotkanie kluboweSpotkanie kluboweSpotkanie kluboweSpotkanie klubowe
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Gwiazdorki i Elfy gra³y w szachy na Piêterku
11 grudnia Dom Kultury

"Na Piêterku" wype³ni³ siê
Gwiazdorkami i Elfami. W

tym dniu rozegrano Gwiazd-
kowy Turniej Szachowy dla
dzieci. W zawodach w Kró-
lewskiej grze wystartowa³o
22 m³odych szachistów. W
�wi¹tecznej atmosferze
oraz w kole¿eñskiej i spor-

towej rywalizacji rozegrano
7 rund w tempie 15 minut na
partiê dla zawodnika. W tur-

nieju startowa³y dzieci z
rocznika 2011 i m³odsi do
rankingu 1400. W�ród
ch³opców zwyciê¿y³ Franci-
szekKwiatek KSz Lech-
WSUS Poznañ, przed Le-
onem Jórdeczka z Poznañ-

gazeta
ratajska
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Kamishibai �Na Piêterku�
Pod enigmatyczn¹

nazw¹ "kamishibai" kryje
siê sztuka opowiadania hi-
storii przy u¿yciu drewnia-
nej skrzyni , w które j
mieszcz¹ siê ilustracje. I
w³a�nie takie wydarzenie

skiej Akademii Szachowej
oraz Rados³awem Francem
UMKS Na Piêterku Poznañ.

Najlepsz¹ z
d z i e w c z y n e k
okaza³a siêAnie-
la Jankowska
UMKSNa Piêter-
ku Poznañ. Dru-
gie miejsce zajê-
³a Janina Kolen-
do KSz Lech-
WSUS Poznañ,
a trzecie Nina
Maciaszek Po-
znañska Akade-
mia Szachowa.
Organizatorzy
imprezy SM
"Osiedle M³o-
dych", DK "Na
Piêterku" oraz
UMKSNa Piêter-
ku nagrodzil i
zwyciêzców me-
dalami, dyploma-
mi oraz nagroda-
mi rzeczowymi.
Wszyscy uczest-

nicy obdarowani zostali
upominkami niespodzianka-
mi oraz �wi¹tecznymi s³ody-
czami. Wybrano równie¿
najpiêkniejsze gwiazdkowe
stroje�

Jacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek Handke

odby³o siê w DK �Na Piê-
terku� w sobotê, 4. grud-
nia. Animatorka ze Stowa-
rzyszenia Zielona Grupa
wprowadzi³a nas w �wiat
ba�ni aborygeñskiej , w
które j � ledz i l i�my losy

pewnej g¹sienicy. Nastêp-
nie, w czê�ci warsztatowej,
dzieci wykona³y swoje kije
deszczowe, wykorzystuj¹c
do tego tekturowe tuby,
gwo�dzie oraz najró¿niej-
sze ozdoby � od wst¹¿ek,

przez kolorowe folie po ka-
wa³ki krepy. Serdecznie
dziêkujemy za liczne przy-
bycie! Mamy nadziejê, ¿e
bardzo Wam siê podoba-
³o!"
Magdalena OwczarzakMagdalena OwczarzakMagdalena OwczarzakMagdalena OwczarzakMagdalena Owczarzak
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