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Nawet profesor Bralczyk rozgrzeszy nas z tego tytu³u, bowiem zacytowali�my m³od¹
uczestniczkê O! Pikniku na osiedlu Lecha. Ten piknik, a tak¿e podobny na osiedlu
Rzeczypospolitej i kilka innych imprez plenerowych cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem mieszkañców naszej dzielnicy. Têsknota za wspóln¹ zabaw¹, bogaty program

Murale w SP 64

NASTROJOWO, PIKNIKOWO, SUPEROWO!
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sprawi³, ¿e ka¿dy móg³ znale�æ co� dla siebie. Dopisa³a pogoda i bogata oferta przy-
gotowana przez animatorów z domów kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej �Osiedle M³o-
dych�. Zapraszamy do relacji w tym wydaniu GR.

Red, Fot. R. Wrzesiñski

Nastrojowo i ¿artobliwie na scenie
DK �Jêdru��- zaproszenie
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PONADCZASOWI W AKCJI!
To by ³ n iesamowi ty

dzieñ! Zwyczajny i trochê
deszczowy wtorek prze-
mien i ³ s iê w niezwyk ³¹
podró¿ w czasie. A wszyst-
ko za spraw¹ gry miejskiej:
"Ponadczasowi - �ladami
dawnych lat", w której rolê
g³ówn¹ odgrywali senio-
rzy. Pod parasolami prze-
chadza³y siê kilkuosobowe
dru¿yny, które porusza³y
siê po wyznaczonych ale-

jach Rataj w poszukiwaniu
osobliwych postaci. Ka¿da
z nich, z niewiadomych
przyczyn, zosta³a �ci¹-
gniêta z przesz³o�ci i z
tego powodu czu³a siê bar-
dzo zagubiona. Postaci
pragnê³y wróciæ do swoich

czasów, ale by³o to mo¿li-
we tylko przez spe³nienie
kilku warunków. Cudu tego
dokonaæ mogli wybrañcy,
czyli dru¿yny sk³adaj¹ce
siê z dzielnych ludzi: babæ
i dziadków. I jak przysta³o
na wielkich wojowników,
poradzili sobie z tym do-
skonale! Na drodze spoty-
kali wiele fantastycznych
postaci. W�ród nich by³a
Bamberka, dziewczynka z

misiem, p³ywaczka, 2-óch
milicjantów, Humphrey Bo-
gart czy Krystyna Loska.
Ka¿dy inny i ka¿dy z nich
pot rzebowa³ zak lêc ia ,
¿eby wróc iæ tam sk¹d
przyby³. Zawodnicy stanêli
przed rozwi¹zaniem wielu

zadañ, ³amig³ówek i ka-
lamburów, a b³êdna odpo-
wied� mog³a ich drogo
kosztowaæ. Owszem, w
swoich zasobach posiadali
bud¿et w postaci sporej
gotówki sprzed pó³wiecza,
kartê ko³a ratunkowego
oraz "szczê�liwe numerki�,
ale ich utrata os³abia³a ich
si³ê i oddala³a wizjê powro-
tu postaci do swoich cza-
sów. Czê�æ szlaków prze-
chodzi ³a miêdzy innymi
przez rynek na os. Jagiel-
loñskim, wiec niezwyczaj-
n ie wygl¹daj¹ce osoby
wzbudza³y zainteresowa-
nie i ogólny zachwyt. Prze-
chodnie, spontanicznie
w³¹czali siê do zabawy i
podpowiadali podczas roz-
wi¹zywania ³amig³ówek
lub podrygiwali przy muzy-
ce gdy np. "Ch³opak z gi-
tar¹" gra³ na swoim instru-
mencie utwory przypomi-
naj¹ce im lata m³odo�ci.
Emocje ros³y wraz z ko-
lejn¹ napotkan¹ postaci¹.
Przyciemniona sala kina
niemego, w której czeka³
sam Charlie Chaplin, czy
wreszcie mleczarz stoj¹cy
tu¿ pod "Desk¹", w której
przed laty krêcono film z
udzia³em pana Laskowika
i Smolenia. Wreszcie spo-
tkanie z milicjantem czy-
haj¹cym na dru¿ynê za
krzakami, ¿eby nieoczeki-
wanie z nich wyskoczyæ i
wlepiæ im mandat.
Wspania³y by³ ten wto-

rek. Po trudach zadañ,
dru¿yny spotka³y siê ze
sob¹ w DK Jêdru�, gdzie
mog³y odpocz¹æ przy ka-
wie i s³odkim poczêstunku,
jednocze�nie s³uchaj¹c
melodyjnego recitalu Klu-
bu Szyderców Bis z ich
krzepi¹cymi utworami mu-

JAK ZA DAWNYCH LAT...
zycznymi. No i najwa¿niej-
sze, postaci wróci ³y do
domu, a Seniorzy obdaro-
wani nagrodami za wiedzê
i poczucie humoru zawi¹-
zali nowe przyja�nie. Na
koniec trzeba jeszcze do-
daæ, ¿e w organizacjê za-
bawy w³¹czy³o siê wielu
wolontariuszy w ró¿nym
wieku, od dzieci po senio-
rów. To dziêki nim uczest-
nicy mogli spotkaæ siê oko
w oko z "gwiazdami" lat
70. i wcze�niejszych.
Projekt finansowany zProjekt finansowany zProjekt finansowany zProjekt finansowany zProjekt finansowany z

bud¿etu Miasta Poznaniabud¿etu Miasta Poznaniabud¿etu Miasta Poznaniabud¿etu Miasta Poznaniabud¿etu Miasta Poznania
G³ówni sponsorzy wy-G³ówni sponsorzy wy-G³ówni sponsorzy wy-G³ówni sponsorzy wy-G³ówni sponsorzy wy-

darzenia:darzenia:darzenia:darzenia:darzenia: Wydawnictwo
Miejskie Posnania, Teatr
Polski w Poznaniu oraz
Chata Polska
Partnerzy wydarzenia:Partnerzy wydarzenia:Partnerzy wydarzenia:Partnerzy wydarzenia:Partnerzy wydarzenia:

Teatr Nowy, Polski Teatr
Tañca, Kino Rialto, Pizze-
ria Tivoli
Koncepcja i scenariuszKoncepcja i scenariuszKoncepcja i scenariuszKoncepcja i scenariuszKoncepcja i scenariusz

gry:gry:gry:gry:gry: Monika Michaluk
Agnieszka MarcinkowskaAgnieszka MarcinkowskaAgnieszka MarcinkowskaAgnieszka MarcinkowskaAgnieszka Marcinkowska
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Pan milicjant i Krystyna (chyba Loska :)Pan milicjant i Krystyna (chyba Loska :)Pan milicjant i Krystyna (chyba Loska :)Pan milicjant i Krystyna (chyba Loska :)Pan milicjant i Krystyna (chyba Loska :)
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10. edycja O!Pikniku ju¿ za nami!
W niedzielê 5 wrze�nia,

na boisku przy Domu Kultu-
ry Orle Gniazdo odby³a siê
ju¿ 10. edycja rodzinnego,
miêdzypokoleniowego festy-
nu plenerowego O!Piknik.
Podobnie jak w ubieg³ych
latach pogoda by³a dla nas

Turystyka s³u¿y d³ugowieczno�ci...
Feliks Pankowski sta-

nowi wspania³y przyk³ad,
i¿ uprawianie turystki s³u-
¿y osi¹gniêciu sêdziwego
wieku! W siedzibie Klubu
Turystycznego Seniora
PTTK "Jarzêbina" znajdu-
j¹cej siê w DK Jagiellonka"
obchodzi³ swoje 101 uro-
dziny! W ubieg³ym roku

100 lat nie móg³ �wiêtowaæ
ze wzglêdu na obostrzenia
zwi¹zane z pandemi¹ Co-
vid-19.
Pan Feliks cz³onkiem

"Jarzêbiny" zosta³ w 1983

¿yczliwa i przywita³a go�ci
przyjemnym, jeszcze letnim
s³oñcem.
Na naszych uczestników

czeka³o wiele atrakcji, które
przygotowane by³y z my�l¹
o osobach w ka¿dym wieku.
Strefa warsztatowa przyci¹-

ga³a swoj¹ ró¿norodno�ci¹.
Seniorzy mieli mo¿liwo�æ
skorzystania z warsztatów
florystycznych, podczas któ-
rych tworzyli w³asne kompo-
zycje kwiatowe z wykorzy-
staniem ekologicznych ma-
teria³ów. Dodatkowo uczest-
nicy mogli w³asnorêcznie
stworzyæ naturalne myde³ka
glicerynowe, które zachwy-
ca³y swoimwygl¹dem i �wie-
¿ym zapachem. Dzieci z
chêci¹ zagl¹da³y natomiast
na warsztaty szycia, malo-
wania poduszek i tworzenia
kolorowych ozdobnych pom-
ponów.
Nie zabrak³o oczywi�cie

atrakcji na scenie. Podczas
wydarzenia najm³odsi mogli
uczestniczyæ w koncercie

roku. Przez 25 lat pe³ni³
funkcjê wiceprezesa ds.
turystyki i krajoznawstwa.
Mieszka w Swarzêdzu,
opiekuje siê nim córka Do-
rota, która towarzyszy³a
mu podczas tej niezwyk³ej
uroczysto�ci.
Spotkanie prowadzi ³

prezes "Jarzêbiny" - Adam

Tiun, który przypomnia³ o
pocz¹tkach aktywno�ci tu-
rystycznej dostojnego Ju-
bilata.
W imieniu kole¿anek i

kolegów z Oddzia³u PTTK

"Rataje" list gratulacyjny
odczyta ³a wiceprezes -
Gabriela Ka³ek. Znalaz³y
siê w nim ¿yczenia dla
pana Feliksa nieustaj¹cej
pogody ducha, mi³o�ci i
troski najbl i¿szych. Od
siebie wskaza³a m. in. na
jego zaanga¿owanie, tro-
skê o klub, pokonywanie

trudno�ci, dziê-
ki którym móg³
os i¹gn¹æ sa-
tys fakc jê i
zdrowie , do-
czekaæ tak
piêknego wie-
ku.
K i e r own i k

Dzia³u Kultury -
Iwona Ossow-
ska ¿yczy³a ju-
b i la towi 200
lat! W obecno-
�ci asystuj¹cej
jej kierowniczki
DK "Jagiellon-
ka" - Ma³gorza-
ty Nowackiej-
Jó�wiak odczy-
ta³a podpisany
przez obie pa-
n ie i prezesa
Tadeusza Sta-
chowskiego w

imieniu Zarz¹du SM "OM",
kierownictwa Osiedli Ja-
gielloñskiego, O�wiecenia
i Powstañ Narodowych
oraz DK "Jagiellonka" list,
w którym podkre�lono m.

in., i¿ tak d³ugie ¿ycie ju-
bilata jest skarbnic¹ wie-
dzy dla wielu generacji Po-
laków i mieszkañców Po-
znania i Wielkopolski.
Jêdrzej Solarski w za-

stêpstwie prezydenta Po-
znania - Jacka Ja�kowia-
ka w li�cie podkre�li³ we-
wnêtrzn¹ wytrwa³o�æ i si³ê
ducha pana Feliksa, które
pozwoli³y prze¿yæ jubilato-
wi tyle lat. Zaznaczy³, i¿ ju-
bileusz jest nagrod¹ za ak-
tywne ¿ycie i zdrowy tryb
¿ycia. Uzna³, i¿ pan Feliks
stanowi inspiracjê dla m³o-
dych ludzi.
Przerywnik w odczyty-

waniu listów stanowi³y s³o-
wa piosenek - ¿yczeñ w
wykonaniu Leopolda Twar-
dowskiego.
Prezes "Jarzêbiny" -

Adam Tiun odczyta³ laurkê
od cz³onków tego klubu, w
którym pad³y ¿yczenia dla
Jubilata "szczê�liwego no-
wego wieku".
W�ród listów gratula-

cyjnych znalaz³ siê te¿ od
prezesa Rady Ministrów -
Mateusza Morawieckiego.
W imieniu cz³onków rz¹du
zwróci³ on uwagê, ¿e Fe-
liks Pankowski by³ �wiad-
kiem wielu trudnych, ale i
donios³ych wydarzeñ.
Nie zbrak³o te¿ ¿yczeñ

od burmis t rza Miasta i
Gminy Swarzêdz - Maria-

na Szkudlarka i dyrektor
Technikum Energetyczne-
go - Ma³gorzaty Grzem-
skiej ( jubilat jest absol-
wentem tej szko³y).
Warto dodaæ, i¿ czê�æ

tych ¿yczeñ by³a napisana
w ubieg³ym roku, ju¿ na
100 urodziny pana Felik-
sa, ale nie by³o wtedy oka-
zji ich odczytaæ.
Adam Tiun podprowa-

dzi³ dostojnego jubilata,
wspieraj¹cego siê o laskê,
do tortu, na którym roz-
�wietli³a siê �wieczka..
Leopold Twardowski

ponownie �piewa³ panu
Feliksowi ¿yczenia.
Jub i la t dz iêkowa³

wszystkim zebranym za
mi ³e, serdeczne s³owa,
kwiaty, za wszystkie do-
bro, obecno�æ z nim.
Pan Leopold zachêci³

zebranych do wspólnego
za�piewania piosenki "Sen
o Poznaniu".
Adam Tiun zaprezento-

Mówi pan FeliksMówi pan FeliksMówi pan FeliksMówi pan FeliksMówi pan Feliks

AdamAdamAdamAdamAdam TTTTTiun odczytuje jeden z listówiun odczytuje jeden z listówiun odczytuje jeden z listówiun odczytuje jeden z listówiun odczytuje jeden z listów

"Muzyczne wygibasy" w wy-
konaniu Przemka Mazurka i
Mozaiki oraz w interaktyw-
nym spektaklu ekologicznym
"Grajmy w zielone". Doros³a
publiczno�æ natomiast relak-
sowa³a siê przy wyciszaj¹cej
muzyce wwykonaniu zespo-
³u Projekt Kobieta.
Podczas festynu nie za-

brak³o innych atrakcji, które
t³umnie przyci¹ga³y okolicz-
nych mieszkañców i nie tyl-
ko. W�ród nich znalaz³y siê
m.in. animacje dla najm³od-
szych, pokazy taneczne,
wystêpy wokalne, warsztaty
samoobrony, symultana sza-
chowa, czy te¿ wystawa prac
seniorów. Projekt Nasz
Sportowy Fyrtel zapewni³
moc atrakcji w postaci prze-

jazdów bryczk¹, malowania
buziek i najró¿niejszych
dmuchañców, gdzie dzieci
mog³y daæ upust drzemi¹cej
w nich energii. A na mi³o�ni-
ków zwierz¹t czeka³o spo-
tkanie z alpakami z Wied�-
minowa!
Ale i mi³o�nicy kulinar-

nych doznañ nie mieli na co
narzekaæ.W piknikowej stre-

fie gastronomicznej mo¿na
by³o cieszyæ podniebienia
pysznymi ciastami, aroma-
tyczn¹ kaw¹ i grillowanymi
smako³ykami.
Tegoroczny festyn zde-

cydowanie mo¿na zaliczyæ
do udanych. Ju¿ za rok wra-
camy z 11 edycj¹ O!Pikniku!
Do zobaczenia!

Ma³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata Melinger

wa³ napisany przez siebie
okoliczno�ciowy humory-
styczny wiersz po�wiêco-
ny panu Feliksowi.
Jubilat dzieli³ siê reflek-

sjami na temat swojego
wieku. Wspomnia ³ o
mszach �w., które z okazji
jubileuszy w jego intencji
zos ta ³y odprawione w
Swarzêdzu w ubieg³ym i
tym roku.
Wszystkim zebranym

¿yczy³ stu lat!
Zapytany przez mnie, o

receptê na d³ugowiecz-
no�æ Fel iks Pankowski
udzieli³ rady:
- ¯yj normalnie i do-

strzegaj piêkno tego �wia-
ta.
Doda³, i¿ piêkno to do-

strzega we florze, faunie.
Nale¿y podziwiaæ, na-

�ladowaæ pana Feliksa i
¿yczyæ mu dalszych lat
¿ycia!

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
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Dziki. Co u nich s³ychaæ...
�T�T�T�T�Trzeba dzia³aæ prewen-rzeba dzia³aæ prewen-rzeba dzia³aæ prewen-rzeba dzia³aæ prewen-rzeba dzia³aæ prewen-

cyjnie�. Zespó³ specjalistówcyjnie�. Zespó³ specjalistówcyjnie�. Zespó³ specjalistówcyjnie�. Zespó³ specjalistówcyjnie�. Zespó³ specjalistów
opracowa³ metodykê dzia³a-opracowa³ metodykê dzia³a-opracowa³ metodykê dzia³a-opracowa³ metodykê dzia³a-opracowa³ metodykê dzia³a-
nia w sprawie dzikównia w sprawie dzikównia w sprawie dzikównia w sprawie dzikównia w sprawie dzików.....

Latem by³o mniej dzików
w naszej dzielnicy. Takie wra-
¿anie odnie�li nasi miesz-
kañcy. Zauwa¿y³ to tak¿e
profesor Maciej Skorupski -
Kierownik Katedry £owiec-
twa i Ochrony Lasu Uniwer-
sytetu Przyrodniczego, który
t³umaczy to zjawisko faktem
wzrostu kukurydzy na pod-
miejskich polach. - Nie od

dzi� wiadomo, ¿e dziki mi-
gruj¹ za po¿ywieniem. Szu-
kaj¹ ³atwego ³upu � mówi.
Jednak to nie jedyny powód
ich znikania z osiedli. Rów-
nolegle trwaj¹ tak zwane od-
strza³y redukcyjne. Zgodnie
z wytycznymi G³ównego Le-
karza Weterynarii, w zwi¹z-
ku z rozprzestrzenianiem siê
ASF czyli wirusa afrykañ-
skiego pomoru �wiñ, zakaza-
ne jest przewo¿enie od³owio-
nych zwierz¹t w inne miej-
sce. W takiej sytuacji naka-
zane jest ich u�miercenie.

Dziki zatem wróci³y na
Rataje, ale stado zosta³o
ograniczone. Co zrobiæ, aby
zahamowaæ odstrza³ dzików,
a ¿eby jednak by³o wmie�cie
bezpiecznie? - Prezydent
podj¹³ s³uszn¹ decyzjê, ¿eby
to dzia³anie redukcyjne uzu-
pe³niæ o profilaktykê w zakre-
sie migracji dzików na tere-
ny zurbanizowane - t³umaczy
Mieczys³aw Broñski � dyrek-
tor Zak³adu Lasów Poznañ-
skich. Spraw¹ dzikówma siê
zaj¹æ zespó³ stworzony ze
specjalistów, którzy od
czerwca pracuj¹ przy Zak³a-
dzie Lasów Poznañskich. W
jego sk³ad wchodz¹ naukow-
cy z Uniwersytetu Przyrodni-
czego, radni, ³owczy, poli-
cjanci, stra¿nicy miejscy,
psycholog, a tak¿e powiato-
wy lekarz weterynarii.

Jakie dzia³ania wdra¿aj¹Jakie dzia³ania wdra¿aj¹Jakie dzia³ania wdra¿aj¹Jakie dzia³ania wdra¿aj¹Jakie dzia³ania wdra¿aj¹
specjali�ci?specjali�ci?specjali�ci?specjali�ci?specjali�ci?
- Profilaktyka to zmapo-

wanie monitoringu wystêpo-
wania dzików. Okre�lenie w
jakich miejscach przeby-
waj¹, jakie s¹ ich szlaki mi-
gracyjne � mówi dyrektor
Zak³adu Lasów Poznañ-
skich. Zespó³ monitoruje
przemieszczanie siê dzików
i miejsca ich ostoi. Narzê-
dziem pomocniczym w zma-
powaniu miejsc wystêpowa-
nia dzików jest facebookowa
grupa "Zg³o� dzika w Pozna-
niu". Mapa powstaje dziêki
nie tylko zdjêciommieszkañ-
ców, ale i dzia³aniom Zarz¹-
du Geodezji i Katastru Miej-
skiego GEOPOZ, który two-

EKO Torby

Memento!Memento!Memento!Memento!Memento!
Jak widaæ i s³ychaæ problem dzików nadal ¿yje. Aby-

�my My mogli go prze¿yæ, uwa¿ajmy po prostu na sie-
bie. Bo jak widaæ �fachowcy� maj¹ k³opoty jak sobie z
nimi poradziæ. Zatem pamiêtajmy: nie zaczepiamy i nie
dra¿nimy dzików niezale¿nie od ich wieku i gabarytów.
Najmniejsze s¹ najgro�niejsze, bo kwikn¹ i starzy re-
aguj¹. Robi¹ to do�æ skutecznie, bywa, ¿e rozrywaj¹
jednym ciosem� Nie robimy foci jak u cioci. Spokojnie
odchodzimy i siê nie bawimy. To s¹ dziki i i dziko re-
aguj¹. Jedyny ich sentyment do naszych osiedli to ¿ar-
cie. W trawie i na �mietnikach. Mo¿e to siê kiedy� skoñ-
czy, choæ bior¹c pod uwagê nasz¹ rzeczywisto�æ, trud-
no byæ optymist¹.
Pamiêtajmy jedno! Uwa¿ajmy na siebie!

RedRedRedRedRed

rz¹c mapy dla Poznania za
pomoc¹ drona, przekazuje
odpowiednie informacje
specjalistom. Te informacje
maj¹ prze³o¿yæ siê na kon-
kretne dzia³ania. - Bêdziemy
chcieli wykosiæ lub ogrodziæ
miejsca wystêpowania dzi-
ków. Wszystko po to, aby
znacz¹co zmniejszyæ liczbê
terenów, na których dzi�
mog¹ spêdzaæ noce. Miêdzy
innymi takim dzia³aniem bê-
dziemy zniechêcaæ dziki do
przebywania na terenach
miejskich - mówi profesor
Maciej Skorupski Kierownik
Katedry £owiectwa i Ochro-
ny Lasu Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu.

TTTTTo jednak nie wszystkieo jednak nie wszystkieo jednak nie wszystkieo jednak nie wszystkieo jednak nie wszystkie
dzia³ania ...dzia³ania ...dzia³ania ...dzia³ania ...dzia³ania ...
� w terenie, które planu-

je podj¹æ zespó³. - Ten pro-
gram profilaktyki to równie¿
zastosowanie repelentów
odstraszaj¹cych, jak i zapór
biologicznych. Obecnie nie
mo¿emy wprowadziæ ca³ego
zakresu dzia³añ, poniewa¿
sytuacjê utrudnia ASF � wi-
rus uniemo¿liwia wprowa-
dzenie poletek ³owieckich. -
mówi Mieczys³aw Broñski �
dyrektor Zak³adu Lasów Po-
znañskich. Program w tym
zakresie jest gotowy, ale
dzia³ania bêd¹ mo¿liwe, gdy
Polska poradzi sobie z wiru-
sem Afrykañskiego Pomoru
�wiñ. Póki co pozostaje
m.in. edukacja spo³eczeñ-
stwa. - To przez dzia³ania
cz³owieka mamy coraz wiê-
cej dzików wmie�cie. Gene-

ralnie na terenach miejskich
nie poluje siê na dziki. Tutaj
znalaz³y spokój. Znalaz³y tu-
taj równie¿ - co by³o dla nich
zaskoczeniem - bazê
¿erow¹. Takie czynniki jak
niezabezpieczone �mietniki,
a obecnie aktywne dokarmia-
nie wp³ywaj¹ na to, ¿e dziki
bêd¹ przychodziæ do miasta.
Ponadto nieogrodzone tere-
ny, na których znajd¹ po¿y-
wienie i bazê noclegow¹ tak-
¿e wp³ywaj¹ na to, ¿e lubi¹
siê rozgo�ciæ w Poznaniu i
znajduj¹ tu swoj¹ ostojê. -

mówi³ profesor Maciej Sko-
rupski.
Zespó³ specjalistów idzie

wiêc o krok dalej i chce zna-
le�æ narzêdzia, które po-
zwol¹ karaæ mieszkañców za
niew³a�ciwe zachowanie
wzglêdem dzików, na przy-
k³ad za dokarmianie. - Mam
nadziejê, ¿e prezydent odpo-
wiednim zarz¹dzeniem da
tak¹ mo¿liwo�æ wskazanym
s³u¿bom � mówi Mieczys³aw
Broñski. Jesieni¹ ma wystar-
towaæ kampania edukacyjna.

W£BW£BW£BW£BW£B,,,,, Fot. Jerzy RaubeFot. Jerzy RaubeFot. Jerzy RaubeFot. Jerzy RaubeFot. Jerzy Raube

W sobotê 18 wrze�nia
2021r. w Domu Kultury "Ja-
giellonka" odby³y siê warsz-

taty - malowanie EKO Toreb.
Obecnie w trosce o �rodowi-
sko naturalne zwraca siê

uwagê na konieczno�æ re-
dukcji zu¿ycia jednorazo-
wych torebek foliowych, na-

tomiast wracaj¹ torby wyko-
nane z trwa³ych materia³ów,
które mog¹ byæ wykorzysty-
wane wielokrotnie.

Podczas zajêæ dzieci z
klas IV - VIII nanosi³y swoje
pomys³y, ulubione wzoryi ko-
lorowe fantazje na po-
wierzchniê p³óciennej torby
przy u¿yciu specjalnych farb.
Taki zabieg nada³ im orygi-

nalnego oraz indywidualnego
charakteru.
Posiadanie tak wspania-

³ej i magicznej torby z pew-
no�ci¹ dostarczy pozytyw-
nych emocji jej w³a�cicielowi,
za� ka¿da wyprawa po zaku-
py wywo³a zaciekawione
spojrzenia innych osób.
Zajêcia z malowania

na torbach maj¹ niew¹t-
pl iwie ekologiczny cha-

rakter, ale równie¿ du¿y
walor estetyczny.
Dzieci z ogromnym

u�miechem na twarzy wy-
chodzi³y ze swoimi kolorowy-
mi torbami z Domu Kultury
"Jagiellonka. Tak bardzo im
siê podoba³o, ¿e zapowie-
dzia³y, i¿ zawitaj¹ do nas po-
nownie na kolejnych warsz-
tatach.

Joanna Cie�lakJoanna Cie�lakJoanna Cie�lakJoanna Cie�lakJoanna Cie�lak

¯erowisko przy placu zabaw¯erowisko przy placu zabaw¯erowisko przy placu zabaw¯erowisko przy placu zabaw¯erowisko przy placu zabaw
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PO¯EGNANIE TURYSTY
prowadziæ imprez turystycz-
nych.
Wiceprezes Oddzia³u

PTTK "Rataje" - Gabriela
Ka³ek ze wzruszeniem
wspomina, ¿e by³a ostatni¹
osob¹ z Oddzia³u, która z
nim rozmawia³a. W czwar-
tek, 27 maja pan Mieczy-
s³aw umówi³ siê z ni¹ telefo-
nicznie, ¿e przyjdzie do Od-
dzia³u PTTK "Rataje" na go-
dzinê 18.00. Zwierzy³ siê
przy tym, i¿ boli go brzuch,
ale we�mie tabletkê, po³o¿y
siê i pojawi siê na miejscu.
Niestety, o godzinie 17.00
zabra³o go pogotowie ratun-
kowe. Pani Gabriela zazna-
cza, ¿e nie chcia³ i�æ do
szpitala, t³umaczy³ leka-
rzom, ¿e nie mog¹ go zabie-
raæ, bo przecie¿ musi zorga-
nizowaæ rajd...

Ten Rajd Majowy by³
ostatnim, który przygoto-
wa³...
Pani Gabriela uznaje, i¿

turystyka stanowi³a jego pa-
sjê, ¿ycie. By³ bardzo zaan-
ga¿owany w to, co robi³. Po-
twierdzili to tak¿e: prezes
Klubu PTTK "Wêdrowiec" -
Józef Ostrowicz i prezes
Klubu Seniora PTTK "Jarzê-
bina" - Adam Tiun. Podczas
rozmowy z tymi panami
us³ysza³em stwierdzenie, ¿e
by³ "urodzony do tego"...
Mieczys³aw Silny przy-

szed³ na �wiat 16 lipca 1938
roku we Wolsztynie. Do
PTTK wst¹pi³ 11 lipca 1955
roku. (Nr leg. 035630). W
okresie studiów do 1960
roku by³ cz³onkiem Miêdzy-
uczelnianego Oddzia³u
PTTK. Kiedy zamieszka³ na
os. Piastowskim (z czasem
przeprowadzi³ siê na os.
Rzeczypospolitej), znalaz³
siê w gronie kilku inicjatorów
utworzenia, przy pomocy
Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Osiedle M³odych" w Pozna-
niu pierwszego na Ratajach
ko³a PTTK, które pó�niej
przyjê³o nazwê "Trzynastka"
z siedzib¹ na os. Jagielloñ-
skim 13. By³ jego pierwszym
wiceprezesem.
Ratajskie osiedla rozwi-

ja³y siê, przybywa³o miesz-
kañców, Spó³dzielnia by³a
przychylna rozwojowi tury-
styki. St¹d te¿ powsta³y:
Klub Turystyki Kajakowej
"Meander" oraz M³odzie¿o-
wy Klub Turystyki Pieszej
"Skarpa". Mieczys³aw Silny
by³ jednym z inicjatorów
utworzenia w 1975 roku z
tych trzech jednostek - Od-
dzia³u PTTK "Rataje" przy
Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Osiedle M³odych". Siedziba
oddzia³u pocz¹tkowo znaj-
dowa³a sie w lokalu ko³a
PTTK "Trzynastka", nastêp-

Ze smutkiem przyj¹³em
informacjê o �mierci Preze-
sa Oddzia³u PTTK Rataje
przy Spó³dzielni Mieszka-
niowej "Osiedle M³odych" -
Mieczys³awa Silnego.Mieczys³awa Silnego.Mieczys³awa Silnego.Mieczys³awa Silnego.Mieczys³awa Silnego.
Wspó³pracowa³em z nim
przez szereg lat. Uczestni-
czy³em te¿ w rajdach, które
organizowa³ i je opisywa-
³em.
Ostatni raz rozmawia-

³em z Nim w poniedzia³ek,
24 maja, kiedy zaprosi³
mnie na Rajd Majowy, w
którym nie wzi¹³ ju¿ udzia-
³u. Cieszy³ siê, i¿ nareszcie,
po przerwie w organizacji
rajdów spowodowanej ob-
ostrzeniami na skutek pan-
demii Covid-19, odbêdzie
siê ta impreza. Zapewne �le
znosi³ okres, gdy przez te
obostrzenia nie mo¿na by³o

nie ODK "Jagiellonka" i od
1979 roku, w samodziel-
nym pomieszczeniu w wie-
¿owcu na os. Jagielloñskim
12/13. Pan Mieczys³aw by³
od pocz¹tku jego wicepre-
zesem, a w 1998 r. zosta³
prezesem.
W pamiêci uczestników

imprez turystycznych pozo-
sta³ jako organizator i ko-
mandor wiêkszo�ci rajdów
prowadzonych przez Od-
dzia³ PTTK "Rataje". Przy-
gotowywa³ wycieczki pie-
sze i krajoznawcze zwi¹za-
ne nie tylko z naszym regio-
nem. Zatem od pocz¹tku
istnienia Oddzia³u odbywa-
³y siê rajdy, zloty, sp³ywy.
Najbardziej popularn¹ im-
prez¹ sta³ siê Rajd Miesz-
kañców Osiedli Spó³dziel-
czych "RAJMOS", przygo-
towywany corocznie od
1971 r. Drugi by³ "Rajd Zwy-
ciêstwa" prowadzony
wspólnie z Wojskiem Pol-
skim od 1976 r. By³y tak¿e
organizowane rajdy "Do-
karmiamy Zwierzêta" (od
1977 r.), "Topienie Marzan-
ny" (od 1977 r.), "Witamy
Wakacje" (od 1977 r). W
1977 roku zacz¹³ sie Rajd
Seniorów "SEMOS". Nato-
miast od 1979 r. odbywa³
siê Rajd Rodzinny "Rataj na
Majówce".
Pan Mieczys³aw by³ te¿

inicjatorem konkursów i wy-
staw fotografii turystyczno-
krajoznawczej. Wystawiono
mu opiniê, i¿ bardzo dobrze
przygotowywa³ programy
wycieczek od strony mery-
torycznej, nieustannie po-
szerzaj¹c wiadomo�ci o re-
gionie i kraju.
Gabriela Ka³ek przypo-

mina tak¿e, ¿e wspó³orga-
nizowa³ wycieczki poza gra-
nice Polski.
Ta turystyka zagranicz-

na zosta³a zapocz¹tkowana

przez wyprawê autokarow¹,
biwakow¹ do Rumunii w
1983 roku. Nastêpnie rataj-
scy tury�ci udali siê do Gre-
cji, Jugos³awii, W³och, Fran-
cji, Turcji, Norwegii, Hiszpa-
nii, ponownie do Grecji i
Francji. Odby³y siê tak¿e wy-
prawy trekkingowe i egzo-
tyczne: Nepal-Himalaje, In-
die, Tajlandia, Singapur,
Egipt, Indonezja, Meksyk.
Zona Pana Mieczys³awa

- pani Alicja równie¿ jest
cz³onkiem PTTK i uczestni-
czy³a w imprezach razem z
mê¿em. Pan Mieczys³aw po-
siada³ szereg uprawnieñ tu-
rystyki kwalifikowanej. Od
1963 roku by³ przodownikiem
Turystki Pieszej II stopnia.
Od 19 lipca 1963 r. otrzyma³
uprawnienia na Wielkopol-
skie i Lubuskie. Natomiast 19
czerwca 1976 roku - na Dol-
no�l¹skie, Kujawsko-Pomor-
skie, £ódzkie, Ma³opolskie,
Podkarpackie,
Ponadto by³: Organizato-

rem Turystki, Przodownikiem
Turystki Górskiej, Instrukto-
rem Krajoznawstwa.
W 1979 roku zosta³ cz³on-

kiem Oddzia³owej Komisji
Turystyki Pieszej. Od 1980
roku by³ przewodnicz¹cym
Referatu Weryfikacyjnego
Odznaki Turystyki Pieszej.
Nadano mu te¿ godno�æ

Honorowego Przodownika
Turystyki Pieszej.
Za swoj¹ wieloletni¹ dzia-

³alno�æ otrzyma³ szereg od-
znak, wyró¿nieñ -

posiada³: Srebrn¹ i Z³ot¹
Odznakê Oddzia³u "Rataje",
dyplom Zarz¹du Wojewódz-
kiego PTTK w Poznaniu
(1978), Srebrn¹ i Honorow¹
Odznakê Zarz¹du G³ównego
PTTK, Srebrn¹ i Z³ot¹ Od-
znakê za Pracê W�ród M³o-
dzie¿y, 25 lat w PTTK, Dysk
Wojewódzkiego Komitetu
Kultury Fizycznej i Turystyki,
Zas³u¿ony Dzia³acz Turysty-
ki, Srebrn¹ Odznakê Central-
nego Zwi¹zku Budownictwa
Mieszkaniowego, Odznakê
Honorow¹ Miasta Poznania.
W 2005 roku za 50 lat

przynale¿no�ci do PTTK
otrzyma³ Medal 50 lat w
PTTK.
Mieczys³awSilnyby³ absol-

wentem poznañskiej Akademii
Rolniczej -mgr. in¿. technologii
drewna. Przez wiele lat praco-
wa³ w Sieci Badawczej £uka-
siewicz - Instytucie Technologii
Drewna, pe³ni¹c funkcje za-
stêpcy: kierownikaZak³aduBa-
dania Mebli, kierownika Labo-
ratorium Akredytowanego,
gdzie cieszy³ siê opini¹ cenio-
nego i oddanego Pracownika,
serdecznego i lubianego Kole-
gi.
Swoj¹ pracê zawodow¹

zakoñczy³ dwa lat temu, czyli
szereg lat po osi¹gniêciu wie-
ku emerytalnego. Zatem tak¿e
jego ¿ycie zawodoweby³o bar-
dzo pracowite, tak jak owocna
dzia³alno�æ spo³eczna.

Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
Fot.Fot.Fot.Fot.Fot. Archiwum Oddzia-Archiwum Oddzia-Archiwum Oddzia-Archiwum Oddzia-Archiwum Oddzia-

³u PTTK "Rataje"³u PTTK "Rataje"³u PTTK "Rataje"³u PTTK "Rataje"³u PTTK "Rataje"

Rajd RAJMOSRajd RAJMOSRajd RAJMOSRajd RAJMOSRajd RAJMOS

Rajd WiosennyRajd WiosennyRajd WiosennyRajd WiosennyRajd Wiosenny

Rajd Zimowy - Wielkopolski Park NarodowyRajd Zimowy - Wielkopolski Park NarodowyRajd Zimowy - Wielkopolski Park NarodowyRajd Zimowy - Wielkopolski Park NarodowyRajd Zimowy - Wielkopolski Park Narodowy Rajd ZimowyRajd ZimowyRajd ZimowyRajd ZimowyRajd Zimowy Rajd Rodzinny "Rataj na Majówce"Rajd Rodzinny "Rataj na Majówce"Rajd Rodzinny "Rataj na Majówce"Rajd Rodzinny "Rataj na Majówce"Rajd Rodzinny "Rataj na Majówce"
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�Fryderyku Graj...�
w Domu Kultury �Jêdru�� 29
sierpnia, publiczno�æ pos³u-
cha³a Poloneza A-dur op. 40
nr 1, Preludium Des-dur op.
28 nr 15 �deszczowe�, pie�ni
z op. 74. i opowie�ci na te-
mat jego ¿ycia.
Projekt �Fryderyku Graj�

Sportowe murale - wie�ci z SP nr 64
Rok szkolny 2020/21

up³ywa³ w szkole numer 64
pod znakiem nauczania zdal-
nego i obostrzeñ sanitarnych.
Aby choæ trochê uwolniæ du-
cha uczniów Naszej Szko³y z
domowej izolacji, za sugesti¹
Piotra £awrynowicza, jedne-
go z cz³onków Rady Rodzi-
ców, Rada og³oszono kon-
kurs plastyczny na murale
sportowe. Celem konkursu
by³o zarówno propagowanie

Jak odbr¹zowiæ Frydery-
ka Chopina, a jednocze�nie
oddaæ mu ho³d. Jak pokazaæ
go oczamiGeorge Sand? Po-
trafi¹ to zrobiæ arty�ci z Fun-
dacji Fabryka Sztuki. Projekt
�Fryderyku Graj...� to trzeci,
który Fundacja prezentuje

naszym mieszkañcom.
Wcze�niej w koncertach �M
jakMozart� oraz �Paderewski
ALL INCLUSIVE� poznawa-
li�my wielkich artystów i mê-
¿ów stanu, tym razem przy-
szed³ czas na Chopina. Pod-
czas koncertu, który odby³ siê

sportu jako dziedziny ¿ycia
towarzysz¹cej nam na co
dzieñ, jako pasji, zdrowej ry-
walizacji, sposobu na rozwój
dzieci i m³odzie¿y, pobudza-
nie i rozwijanie kreatywno�ci,
zdolno�ci plastycznych, jak i
propagowanie twórczych
sposobów spêdzania czasu
wolnego u dzieci i m³odzie¿y.
Regulamin konkursu

przygotowany zosta³ przez
Annê Czubaszewsk¹ i Iwonê

Ossowsk¹, cz³onkinie
Rady. Uczestników po-
dzielono na trzy katego-
rie wiekowe: klasy I - III,
IV - IV oraz VII - VIII. Do
jury konkursu powo³ano
po trzech przedstawi-
cieli Dyrekcji i Grona
Pedagogicznego, Sa-
morz¹du Uczniowskie-
go oraz Rady Rodzi-
ców.
Wp³ynê³o ³¹cznie

siedemna�cie prac,
spo�ród których wyró¿-
niono ostatecznie
osiem: Wiktorii Jezier-
nej z klasy 1A,Aleksan-
dry Koteckiej z klasy 2A,

skierowany jest zarówno do
dzieci i m³odzie¿y, ale tak¿e
do osób doros³ych i seniorów.
Jest nowatorskim koncertem
utrzymanym w nowoczesnej
formule, do jego realizacji wy-
korzystane zosta³y materia³y
multimedialne i archiwalia fo-
tograficzne. - O Fryderyku
Chopinie czyli wielkim mi-
strzu fortepianu i kompozycji
nie mo¿na zapomnieæ. �wiat
o nim nie zapomina, jest zna-
ny w najmniejszych zak¹t-
kach naszego globu, wiêc
tym bardziej my nie powinni-
�my. O tym arty�cie trzeba
nie tylko mówiæ, ale i s³uchaæ
jego utworów. Trzeba o nim
pamiêtaæ zarówno w kontek-
�cie kulturowym, jak i histo-
rycznym. St¹d nasz projekt
�Fryderyku Graj...�, który jest
skierowany do wszystkich
pokoleñ - mówi³a Agnieszka
Mazur, prezes Fundacji Fa-

bryka Sztuki. -W trakcie trwa-
nia pandemii, która nie chce
nas opu�ciæ, chcemy wyci¹-
gn¹æ z domów przede
wszystkim osoby zaszczepio-
ne i zaprosiæ do placówek
kultury w naszymmie�cie, by
tam pos³uchali naszych kon-
certów multimedialnych. Po-
staæ Fryderyka Chopina w
sposób nieco teatralny zosta-
je prezentowana oczami
George Sand � jego ukocha-
nej, która opiekowa³a siê nim

w najtrudniejszych chwilach
¿ycia, która by³a jego inspi-
racj¹ i powodowa³a, ¿e po
prostu mu siê chcia³o - koñ-
czy Agnieszka Mazur.
Projekt ma jeszcze zostaæ

zrealizowany w innych po-
znañskich domach kultury,
tak¿ew naszej dzielnicy. Jego
prezentacja ma odbyæ siê w
czasie trwaniaMiêdzynarodo-
wegoKonkursu Pianistyczne-
go im. Fryderyka Chopina.

W£BW£BW£BW£BW£B

Adama Torczyk z klasy 3C,
Kai Jankowiak z klasy 5A,
Weroniki £uszczyñskiej z kla-
sy 6F, Natalii Oku³a z klasy
6A, Zuzanny Lewandowskiej
z klasy 7F oraz Justyny Sta-
niaszek z klasy 8A. Nagrod¹
w konkursie by³a - a jak¿e,
wszak dotyczy³ on murali -
mo¿liwo�æ wymalowania
swojej pracy na szkolnych
korytarzach.
Dziêki pomocy Edyty Bu-

chholz, mamy jednego z
uczniów Naszej Szko³y, a za-
wodowo plastyka i konserwa-
tora zabytkóww naszymmie-
�cie, uczniowie wraz z rodzi-
cami (ci m³odsi) lub z kolega-
mi i przyjació³mi (ci starsi)
przygotowali wspania³e pra-
ce, które znakomicie o¿ywiaj¹
i ubarwiaj¹ szkolne korytarze,
a które mo¿ecie Pañstwo zo-
baczyæ na za³¹czonych zdjê-
ciach.W imieniu Rady Rodzi-
ców chcia³bymwyraziæ wyra-
zy podziêkowania dla wszyst-
kich osób, które przyczyni³y
siê do sukcesu tego projek-
tu.
Choæ nikt nie wie, jaki bê-

dzie kolejny rok szkolny, w
Szkole w okresie wakacyj-
nym trwa³y intensywne prace
remontowe. Dziêki staraniom
Dyrekcji Szko³y pomalowano
korytarze na parterze i hol na
I piêtrze, przeprowadzony
zosta³ tak¿e remont pionów
kanalizacyjnych oraz remont
pod³ogi w jednej z sal lekcyj-
nych. Po czerwcowych ule-
wach, które doprowadzi³y do
zalania pomieszczeñ znajdu-
j¹cych siê poni¿ej poziomu
gruntu, konieczne by³o doko-
nanie remontu salek piwnicz-
nych, obejmuj¹cego miêdzy
innymi wymianê pod³óg, ma-
lowanie, wymianê drzwi, wy-
miana obudów rur.
Poza remontami zrealizo-

wane zosta³y tak¿e zakupy,
obejmuj¹ce nowe elementy
wyposa¿enia (³awki, krzes³a,
szafki, tablice) oraz pomoce
dydaktyczne, w tym kompu-
tery, projektory, zabawki do
�wietlicy i oddzia³u przed-
szkolnego, gry dydaktyczne,
ksi¹¿ki do biblioteki.

Maciej £uszczyñskiMaciej £uszczyñskiMaciej £uszczyñskiMaciej £uszczyñskiMaciej £uszczyñski
Fot. J.TFot. J.TFot. J.TFot. J.TFot. J.Trittrittrittrittritt
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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 tegoroczny nu-rêce pierwszy tegoroczny nu-rêce pierwszy tegoroczny nu-rêce pierwszy tegoroczny nu-rêce pierwszy tegoroczny nu-
mer G³osu ¯egrza. W nume-mer G³osu ¯egrza. W nume-mer G³osu ¯egrza. W nume-mer G³osu ¯egrza. W nume-mer G³osu ¯egrza. W nume-

rze przedstawiamy nasze dzia³ania z ostatnich miesiêcyrze przedstawiamy nasze dzia³ania z ostatnich miesiêcyrze przedstawiamy nasze dzia³ania z ostatnich miesiêcyrze przedstawiamy nasze dzia³ania z ostatnich miesiêcyrze przedstawiamy nasze dzia³ania z ostatnich miesiêcy
� inwestycje wspó³finansowane przez Radê, nasze inicja-� inwestycje wspó³finansowane przez Radê, nasze inicja-� inwestycje wspó³finansowane przez Radê, nasze inicja-� inwestycje wspó³finansowane przez Radê, nasze inicja-� inwestycje wspó³finansowane przez Radê, nasze inicja-

Polecamy spo³eczny przewodnik, napisany pod
red.TowarzystwaKrajoznawczego �Krajobraz� przez
prawie 30 autorów i autorek z Poznania i nie tylko.
W ksi¹¿ce znajdziecie Pañstwo 42 (tyle jest jedno-
stek pomocniczych w Poznaniu) opowie�ci o miej-

Ksi¹¿ka o poznañskich osiedlach
�Fyrtle - z ¿ycia poznañskich osiedli�

tywy oraz inne dzia³ania. Chcieli�my równie¿ jak co rokutywy oraz inne dzia³ania. Chcieli�my równie¿ jak co rokutywy oraz inne dzia³ania. Chcieli�my równie¿ jak co rokutywy oraz inne dzia³ania. Chcieli�my równie¿ jak co rokutywy oraz inne dzia³ania. Chcieli�my równie¿ jak co roku
omówiæ za³o¿enia uchwalonego na ostatniej sesji projektuomówiæ za³o¿enia uchwalonego na ostatniej sesji projektuomówiæ za³o¿enia uchwalonego na ostatniej sesji projektuomówiæ za³o¿enia uchwalonego na ostatniej sesji projektuomówiæ za³o¿enia uchwalonego na ostatniej sesji projektu
bud¿etu na 2022 rok. Jak zawsze zachêcamy do �ledzeniabud¿etu na 2022 rok. Jak zawsze zachêcamy do �ledzeniabud¿etu na 2022 rok. Jak zawsze zachêcamy do �ledzeniabud¿etu na 2022 rok. Jak zawsze zachêcamy do �ledzeniabud¿etu na 2022 rok. Jak zawsze zachêcamy do �ledzenia
naszej aktywno�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na por-naszej aktywno�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na por-naszej aktywno�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na por-naszej aktywno�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na por-naszej aktywno�ci w mediach spo³eczno�ciowych, na por-
talu Facebook - https://wwwtalu Facebook - https://wwwtalu Facebook - https://wwwtalu Facebook - https://wwwtalu Facebook - https://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, zg³aszaæam te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³aszaæam te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³aszaæam te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³aszaæam te¿ prosimy pisaæ o Pañstwa problemach, zg³aszaæ
wszelkie wnioski i inicjatywywszelkie wnioski i inicjatywywszelkie wnioski i inicjatywywszelkie wnioski i inicjatywywszelkie 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

BUD¯ET na 2022 rok uchwalony

Podczas letniej sesji
RadyOsiedla ¯egrza 19
sierpnia 2021 roku
uchwalony zosta³ pro-
jekt bud¿etu osiedla na
2022 rok. �rodki, który-
mi bêdzie dysponowaæ
osiedle w przysz³ym
roku wynosz¹ 518
969,00 PLN.

Najwiêcej, bo a¿ 196
637,00 pln rada prze-

znaczy³a na remont uli-
cy Redarowskiej. To jed-
na z najwa¿niejszych
ulic na osiedlu, ³¹cz¹ca
ulice ¯egrze i Inflanck¹,
przecinaj¹ca osiedle
Stare ¯egrze, a przez to
bardzo uczêszczana.
Dlatego te¿ rada uzna-
³a, ¿e ze wzglêdu na lo-
kalny charakter jej stan
jest kwesti¹ prioryte-
tow¹.

30 547,00 pln prze-
znaczyli�my na wyko-
nanie o�wietlenia oraz
si³owni (na terenach
miejskich) na os. Or³a
Bia³ego � przy klatce
nr 117 w s¹siedztwie
SP 64, a 25 000,00 pln
na wykonanie projektu
parku kieszonkowego
na terenie Osiedla
przy ulicy Rzeczañ-
skiej.

K w o t ê
30.000 pln
zarezerwo-
wali�my na
utrzymanie
"Sportowe-
go ¯egrze",
w tym wy-
malowanie
linii boiska
do koszy-
kówki.

Po 25.000
pln otrzyma-
³y szko³y
podstawo-
we nr 50 i 64
na prace re-

montowe, w tymwymia-
nê rozdzielni elektrycz-
nej i pionów kanalizacyj-
nychw szko³ach oraz po
8.000 pln na zakup de-
fibrylatorów.

Dofinansowali�my
kwot¹ 30 000,00 pln
prace remontowe
(szpachlowanie i malo-
wanie korytarzy) w
przedszkolu nr 21,

mniejsze kwoty na re-
monty otrzyma³y rów-
nie¿ przedszkola nr 178
i 180.
Kwot¹ 5 000,00 pln

rada postanowi³a rów-
nie¿ dofinansowaæ za-
kup radiowozu dla Ko-
misariatu Policji Poznañ
Nowe Miasto, a 2
000,00 pln przeznaczyæ
na zakup materia³ów
edukacyjno-szkolenio-
wych dla Stra¿y Miej-
skiej.

Ponadto jak co roku
przeznaczyli�my �rodki
miêdzy innymi na orga-

nizacjê wycieczek auto-
karowych dla dzieci w
ci¹gu roku szkolnego,
pó³kolonii oraz imprez
rekreacyjnych i kultural-
nych.

Przypominam, ¿e
wszystkie uchwa³y i pro-
toko³y z sesji rady s¹ do-
stêpne w Biuletynie In-
formacji Publicznej -
https://bip.poznan.pl/
bip/jednostki-pomocni-
c z e / o s i e d l e - z e -
grze,1269/

Szymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon Ossowski

scach, historii oraz losach mieszkañców i mieszka-
nek Poznania. W tym o ¯egrzu.
Ksi¹¿kê mo¿na bezp³atnie pobraæ na stronie

https://fyrtle.pl/
Szymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon Ossowski

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Osiedla ¯egrze.Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Osiedla ¯egrze.Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Osiedla ¯egrze.
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Z boisk, bie¿ni i pla-
cu zabaw korzystaj¹ na
co dzieñ dzieci i doro�li,
mieszkañcy ratajskich
osiedl i . Od pewnego
czasu kompleksem ad-
ministruje Wydzia³
Wspierania Jednostek
Pomocniczych Urzêdu
Miasta Poznania. Z uwa-
gi na spore zaintereso-
wanie u¿ytkowaniem bo-
iska, Rada Osiedla
¯egrze we wspó³pracy
ze stra¿akami i urzêdni-
kami miejskimi, dookre-
�li³a zasady jego wyko-
rzystania. Wyrazili�my
zgodê na wynajmowanie
g³ównego boiska w ogra-
niczonym zakresie, co
zapewnia osobom zain-
teresowanym mo¿liwo�æ
rezerwacji terminu oraz
zmniejsza koszty jego
utrzymania (ponosi je
WWJP i Rada Osiedla,
która zabezpieczy³a w
2022 roku na to kwotê
30.000). Równie¿ stra-

¿acy, jako po czê�ci go-
spodarze terenu, zare-
zerwowali sobie terminy
do æwiczeñ. W efekcie
na p³ocie pojawi³ siê har-
monogram � s¹ tam wy-
mienione podmioty, któ-
re w danych godzinach
maj¹ wy³¹czno�æ na ko-
rzystanie z boiska. Na
dzi� s¹ to stra¿acy oraz
dwa uczniowskie kluby
sportowe � UKS Orlik i
UKS Talent. Chcieli�my

znale�æ kompromis miê-
dzy bezp³atnym udostêp-
nianiem boiska miesz-
kañcom a mo¿liwo�ci¹
korzystania z niego zor-
ganizowanym grupom z
ratajskich osiedli. Rada
Osiedla nie zamierza
jednak wynajmowaæ bo-
iska w pi¹tki i w weeken-
dy, kiedy to mieszkañcy
osiedla maj¹ najwiêcej
czasu wolnego.

Szymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon OssowskiSzymon Ossowski

Termomodernizacja przedszkola

Warsztaty na ¯egrzu

W dniach 17 oraz 20 wrze�nia 2021 roku seniorzy z
Osiedla ¯egrze mogli wzi¹æ udzia³ w bezp³atnych, otwar-
tych warsztatach tkackich oraz makramy zorganizowanych
wspólnie z klubem seniora przy parafii na os. Stare ¯egrze.
Dla wszystkich uczestników przygotowano s³odki poczêstu-
nek. Kilkugodzinne zajêcia zosta³y sfinansowane ze �rod-
ków bud¿etowych Miasta Poznania zabezpieczonych przez
Radê Osiedla ¯egrze w ramach zadania pn. ,, Warsztaty
artystyczne dla seniorów". By³a to kolejna edycja warszta-
tów na ¯egrzu.

£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka

zane z termomodernizacj¹
Przedszkola nr 20 im.
�mia³ka Umia³ka. Inwesty-
cja by³a mo¿liwa dziêki po-
zyskanym przez Radê
Osiedla ¯egrze �rodkom
miejskim w wysoko�ci 487
192,00 z³ w ramach konkur-
su na dofinansowanie za-
dañ inwestycyjnych osiedli
na rok 2021. Wk³ad w³asny

Sportowe ¯egrze dzia³a na 100%
Kompleks sportowy na osiedlu Stare ¯egrze, pomiêdzy ulicami Bobrzañsk¹Kompleks sportowy na osiedlu Stare ¯egrze, pomiêdzy ulicami Bobrzañsk¹Kompleks sportowy na osiedlu Stare ¯egrze, pomiêdzy ulicami Bobrzañsk¹Kompleks sportowy na osiedlu Stare ¯egrze, pomiêdzy ulicami Bobrzañsk¹Kompleks sportowy na osiedlu Stare ¯egrze, pomiêdzy ulicami Bobrzañsk¹

i Milczañsk¹, od momentu powstania cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowa-i Milczañsk¹, od momentu powstania cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowa-i Milczañsk¹, od momentu powstania cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowa-i Milczañsk¹, od momentu powstania cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowa-i Milczañsk¹, od momentu powstania cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowa-
niem ze strony mieszkañcówniem ze strony mieszkañcówniem ze strony mieszkañcówniem ze strony mieszkañcówniem ze strony mieszkañców. Powsta³ dziêki mobilizacji mieszkañców pod-. Powsta³ dziêki mobilizacji mieszkañców pod-. Powsta³ dziêki mobilizacji mieszkañców pod-. Powsta³ dziêki mobilizacji mieszkañców pod-. Powsta³ dziêki mobilizacji mieszkañców pod-
czas g³osowania w Poznañskim Bud¿ecie Obywatelskim, wsparciu w³adz mia-czas g³osowania w Poznañskim Bud¿ecie Obywatelskim, wsparciu w³adz mia-czas g³osowania w Poznañskim Bud¿ecie Obywatelskim, wsparciu w³adz mia-czas g³osowania w Poznañskim Bud¿ecie Obywatelskim, wsparciu w³adz mia-czas g³osowania w Poznañskim Bud¿ecie Obywatelskim, wsparciu w³adz mia-
sta Poznania, w tym przede wszystkim zaanga¿owaniu zastêpsta Poznania, w tym przede wszystkim zaanga¿owaniu zastêpsta Poznania, w tym przede wszystkim zaanga¿owaniu zastêpsta Poznania, w tym przede wszystkim zaanga¿owaniu zastêpsta Poznania, w tym przede wszystkim zaanga¿owaniu zastêpcccccy prezydentay prezydentay prezydentay prezydentay prezydenta
Mariusza Wi�niewskiego oraz otwarto�ci poznañskich stra¿aków � KomendyMariusza Wi�niewskiego oraz otwarto�ci poznañskich stra¿aków � KomendyMariusza Wi�niewskiego oraz otwarto�ci poznañskich stra¿aków � KomendyMariusza Wi�niewskiego oraz otwarto�ci poznañskich stra¿aków � KomendyMariusza Wi�niewskiego oraz otwarto�ci poznañskich stra¿aków � Komendy
Miejskiej PSP i JRG nr 7 z ulicy Bobrzañskiej (kompleks zosta³ zbudowany zeMiejskiej PSP i JRG nr 7 z ulicy Bobrzañskiej (kompleks zosta³ zbudowany zeMiejskiej PSP i JRG nr 7 z ulicy Bobrzañskiej (kompleks zosta³ zbudowany zeMiejskiej PSP i JRG nr 7 z ulicy Bobrzañskiej (kompleks zosta³ zbudowany zeMiejskiej PSP i JRG nr 7 z ulicy Bobrzañskiej (kompleks zosta³ zbudowany ze
�rodków miejskich�rodków miejskich�rodków miejskich�rodków miejskich�rodków miejskich,,,,, ale znajduje siê na gruncie stra¿y po¿arnej).ale znajduje siê na gruncie stra¿y po¿arnej).ale znajduje siê na gruncie stra¿y po¿arnej).ale znajduje siê na gruncie stra¿y po¿arnej).ale znajduje siê na gruncie stra¿y po¿arnej).

Rady Osiedla ¯e-
grze w konkursie
wyniós³ 150 700,00
z³. Przedszkole nr
20 by³o ostatni¹
placówk¹ o�wia-
tow¹ na osiedlu
Or³a Bia³ego w któ-
rej konieczne by³o
przeprowadzenie
termomodernizacji
zewnêtrznej. W la-
tach ubieg³ych na
wniosek i przy
wspó³udziale finan-
sowym Rady Osie-
dla ¯egrze przepro-
wadzono termomo-
dernizacje przed-
szkoli nr 21 oraz
178.
Wydzia³ O�wia-

ty wykona³ te¿ ze-
wnêtrzn¹ moderni-
zacjê budynku
Szko³y Podstawo-
wej nr 64.
£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka

Na osiedlu Or³a Bia³ego
zakoñczy³y siê prace zwi¹-
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Def ib ry la to ry
w szko³ach na ¯egrzu
Zapewniaj¹c po-

trzebne �rodki do
pierwszej pomocy w
przypadku zatrzyma-
nia pracy serca Rada
Osiedla ¯egrze planu-
je w roku 2022 przeka-
zanie 16 000 z³ na za-
kup dwóch defibrylato-
rów, które znacz¹co

zwiêksz¹ szanse prze-
¿ycia u poszkodowa-
nego. Zakupione urz¹-
dzenia znajdowaæ siê
bêd¹ w Szko³ach Pod-
stawowych nr 50 oraz
nr 64. Istotne jest, aby
w razie wypadku na
osiedlu mieszkañcy
wiedzieli gdzie mog¹

Nowe chodniki na Or³a Bia³ego
Na osiedlu Or³a

Bia³ego w okresie let-
nim trwa³y prace inwe-
stycyjne zwi¹zane za-
równo z remontem ist-
niej¹cej infrastruktury
drogowej (rejon tzw.
Ul icy Dziadoszañ-
skiej), jak i z budow¹
nowych chodników w
rejonie Szko³y Podsta-
wowej nr 64. Rada
Osiedla ¯egrze w swo-
im bud¿ecie na rok
2021 zabezpieczy³a
na wniosek mieszkañ-
ców �rodki finansowe
w kwocie 80 000,00 z³.
Brakuj¹ce �rodki uda-

³o siê pozyskaæ w Za-
rz¹dzie Zieleni Miej-
skiej . W zwi¹zku z
tym, ¿e nieruchomo�ci
gruntowe na terenie
których przebiega
chodnik w czê�ci znaj-
duj¹ siê w zasobach
Spó³dzielni Mieszka-
niowej �Osiedle M³o-
dych" konieczna by³a
wspó³praca Rady
Osiedla ¯egrze z Kie-
rownictwem i Admini-
stracj¹ Osiedla Or³a
Bia³ego. W ramach re-
alizowanego zadania
projektowane jest rów-
nie¿ o�wietlenie nowe-

go chodnika wzd³u¿
p³otu szko³y oraz
chodnika wybudowa-
nego w 2018 roku na
terenie parku osiedlo-
wego. W planach na
2022 rok jest nato-
miast budowa si³owni
do Streetwork out'u w
bezpo�rednim s¹-
siedztwie SP 64. �rod-
ki na ten cel zosta³y
ujête zarówno w planie
wydatków Osiedla
¯egrze na rok 2022,
jak i w bud¿ecie Zarz¹-
du Zieleni Miejskiej.

£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka

Czy bêdzie nowy park na Starym ¯egrzu?
Rada Osiedla ¯egrze

od kilku miesiêcy zabie-
ga o utworzenie na osie-
dlu Stare ¯egrze nowego
parku. Pod inwestycje zo-
sta³a wytypowana nieru-
chomo�æ miejska o po-
wierzchni nieco ponad
1100 m2 przy ul. Rze-
czañskiej 15. Pierwotnie
Miasto Poznañ planowa-
³o zbycie nieruchomo�ci
zgodnie z jej przeznacze-
niem w miejscowym pla-
nie zagospodarowania
przestrzennego - pod bu-
dowê kolejnego, niewiel-
kiego bloku. Plany te jed-
nak uda³o siê zmieniæ. W
chwil i obecnej trwaj¹
uzgodnienia pomiêdzy

rad¹ osiedla, a Zarz¹dem
Zieleni Miejskiej oraz Wy-
dzia³em Gospodarki Nie-
ruchomo�ciami Urzêdu
Miasta Poznania co do
sposobu zagospodaro-
wania nieruchomo�ci.
Pomimo tego, i¿ inwesty-
cja jest na bardzo wstêp-
nym etapie real izacj i
Rada Osiedla ¯egrze w
swoim planie finansowym
zabezpieczy³a ju¿ �rodki
finansowe na opracowa-
nie dokumentacji projek-
towej parku. Wstêpna
koncepcja zak³ada
uprz¹tniêcie terenu, doko-
nanie nasadzeñ zieleni,
monta¿ o�wietlenia, ma³ej
architektury oraz wykona-

nie chodnika. Tworzenie
�zielonych miejsc" na

znale�æ takie urz¹dze-
nia. Dotychczas na
osiedlu nie by³o ¿ad-
nego takiego sprzêtu
medy c z nego . J a k o
Rada Osiedla ¯egrze
planujemy zapewnie-
nie takich urz¹dzeñ w
ka¿dej placówce na
osiedlu (cztery przed-

szkola, dwie szko³y)
oraz zorganizowanie
szkoleñ dla mieszkañ-
ców z zakresu pierw-
szej pomocy, choæ
miejmy nadziejê, ¿e ni-
gdy nie bêdzie to po-
trzebne.

TTTTTomasz M¹czkowskiomasz M¹czkowskiomasz M¹czkowskiomasz M¹czkowskiomasz M¹czkowski

blokowiskach jest w dzi-
siejszych czasach nie-

zwykle koniecznie
zw³aszcza na osiedlach,

gdzie zieleni brakuje.
£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka
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XXII Bieg Odpustowy
Ka¿dego roku we

wrze�niu mieszkañcy
mog¹ braæ udzia³ w impre-
zie biegowej organizowa-
nej w ramach odpustu pa-
rafii pw. �w. Mateusza
Aposto³a i Ewangelisty na
osiedlu Or³a Bia³ego. Te-
goroczne wydarzenie zor-
ganizowane w sobotê
18.09.2021 r. zgromadzi-
³o ponad 200 uczestników
i by³o ju¿ XXII edycj¹.

NOWOCZESNASZKO£A
Tu nie trzeba reklamy.

U�miech i rado�æ dzieci
wracaj¹cych po waka-
cjach do Szko³y Podsta-
wowej nr 50 na Starym
¯egrzu mówi¹ same za
siebie. Rodzice uczniów
podkre�laj¹, ¿e magne-

sem przyci¹gaj¹cym do
niej s¹ wysokie wyniki na-
uczania, znakomita at-
mosfera oraz praca na
jedn¹ zmianê.

Mo¿emy dodaæ, ¿e
równie¿ dwa jêzyki obce �
angielski i hiszpañski �
wprowadzone ju¿ od
pierwszej klasy, poszerzo-
ny angielski w starszych
klasach, du¿o sportu w
oddzia³ach z tenisem sto-
³owym oraz �wietnie pro-
wadzone zajêcia z jêzyka
polskiego i przedmiotów
matematyczno-przyrodni-
czych s¹ najlepsz¹ reko-
mendacj¹

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

Rada Osiedla ¯egrze
praktycznie od samego
pocz¹tku w³¹cza siê we
wspó³organizacjê imprezy.
Nagrod¹ g³ówn¹ w biegu
by³, jak co roku rower gór-
ski. Zwyciêzcy poszcze-
gólnych kategorii wieko-
wych otrzymali medale
oraz puchary. Wszyscy
uczestnicy natomiast s³od-
ki poczêstunek. Impreza
zorganizowana zosta³a

m.in. przez parafiê, Radê
Osiedla ¯egrze, Stowarzy-
szenie Paradoks. Zadanie
sfinansowane zosta³o
m.in. ze �rodków bud¿eto-
wych Miasta Poznania.
Patronat nad wydarze-
niem objê³a Izba Admini-
stracji Skarbowej w Po-
znaniu, która równie¿
ufundowa³a puchary.

£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka£ukasz Kapustka
Fot.Fot.Fot.Fot.Fot. TTTTTomasz M¹czkowskiomasz M¹czkowskiomasz M¹czkowskiomasz M¹czkowskiomasz M¹czkowski

Wa¿n¹ rolê w budowa-
niu pozytywnego obrazu
szko³y na Starym ¯egrzu
odgrywaj¹ tak¿e zagra-
niczne szkolenia nauczy-
cieli w ramach programu
Erasmus+ �Razem w Eu-
ropie� finansowanego ze
�rodkówUnii Europejskiej.
Dziêki kszta³ceniu w Irlan-

dii, Szkocji, Anglii, Niem-
czech, we W³oszech i na
Malcie nauczyciele mog¹
wykorzystywaæ w pracy z
uczniami nowoczesne
metody kszta³cenia, dzie-
liæ siê do�wiadczeniami,
propagowaæ jêzyki obce i
kulturê oraz wspó³praco-
waæ wraz z uczniami przy
realizacji ciekawych pro-
jektów.

Nowoczesno�æ w tej
szkole widaæ zreszt¹ na
ka¿dym kroku. £adne,
przestronne i zadbane
sale z doskona³ym wypo-
sa¿eniem, to norma, z któ-
rej chêtnie korzystaj¹

uczniowie i nauczyciele.
Nowoczesne sale sporto-
we i boiska., jakich nie ma
nikt inny. I przede wszyst-
kim nauczyciele. S¹ wy-
magaj¹cy, ale ¿yczliwi i
otwarci na zró¿nicowane
potrzeby uczniów. S¹ kon-
kretni i z pasj¹ wykonuj¹
swój zawód. Ucz¹ przed-

miotów, ale te¿ wszystkie-
go, co w doros³ym ¿yciu
jest najwa¿niejsze.

Uczniowie szko³y na
Starym ¯egrzu z przyjem-
no�ci¹ korzystaj¹ te¿ z
uczestnictwa w takich pro-
gramach jak: Lekcja Enter,
Aktywna Tablica, Cyfrowa
Szko³a Wielkopolska, Za-
programuj Przysz³o�æ, a
dziêki realizacji Narodo-
wego Programu Rozwoju
Czytelnictwa w bibliotece
szkolnej znajd¹ bogactwo
najciekawszych ksi¹¿ek,
które zainteresuj¹ ka¿de-
go. Po lekcjach mog¹ ko-
rzystaæ z ciekawych zajêæ

dodatkowych: taniec,
�piew, matematyka, kodo-
wanie i robotyka, klub fil-
mowy, zajêcia jêzykowe,
tenis sto³owy, a latem nie-
zapomniane pó³kolonie
zorganizowane we wspó³-
pracy z Miastem Poznañ
oraz z Rad¹ Osiedla
¯egrze.

Ta szko³a ma mnóstwo
pomys³ów na innowacje,
projekty i programy, które
odpowiadaj¹ na potrzeby
uczniów i wspó³czesno�ci.
Kszta³ci, wychowuje i za-
ciekawia. �wietnie przygo-
towuje do nauki w szko-
³ach ponadpodstawowych
i do ¿ycia. Dlatego ucznio-
wie chêtnie j¹ wybieraj¹,
ale te¿ z rado�ci¹ i u�mie-
chem do niej wracaj¹.

K¯-TK¯-TK¯-TK¯-TK¯-T
Zespó³ Szkó³ z Oddzia³a-Zespó³ Szkó³ z Oddzia³a-Zespó³ Szkó³ z Oddzia³a-Zespó³ Szkó³ z Oddzia³a-Zespó³ Szkó³ z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi nr 1mi Integracyjnymi nr 1mi Integracyjnymi nr 1mi Integracyjnymi nr 1mi Integracyjnymi nr 1
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Drzwi Otwarte w DK �Polan STO�
Tradycyjnie, ju¿ co roku,

na pocz¹tku wrze�nia drzwi
Domu Kultury "Polan STO"
stanê³y otworem i przyjmowa-
³y rzesze spragnionych zajêæ
naszych najm³odszych milu-
siñskich. Inauguracja sezo-
nu kulturalno-o�wiatowego
mia³a miejsce w sobotê 4
wrze�nia i zamieni³a nasz
dom kultury w têtni¹cy ¿yciem
klub, gdzie radosne �miechy
dzieci wype³ni³y sale, a fre-
kwencja na poszczególne za-
jêcia zadziwi³a naszych in-
struktorów. Wszystkie klubo-

we sale, w których prezento-
wane by³y zajêcia, praktycz-
nie co godzinê zmienia³y sw¹
tematykê, by jak najwiêcej i
jak najbardziej ró¿norodnie
przedstawiæ nasz¹ ofertê.
Dzieci mog³y skorzystaæ z bo-
gactwa zajêæ, pocz¹wszy od
sekcji dla najm³odszych: Pu-
de³ka z niespodziank¹, Krainy
Zabawy czy Weso³ego PO-
LANka, po zajêcia dla nieco
starszych: Smyka³kê, Pla-
styczny alfabet, Klub Gospo-
dyñDomowych, Tancereczkê,
a¿ po zajêcia dla dzieci wwie-
ku szkolnym: Gimnastykê ar-
tystyczn¹, naukê gry na gita-
rze, ukulele, czy organach

oraz Utubersów i Pracowniê
artystyczn¹ rysunku i malar-
stwa. Drzwi Otwarte to dzieñ,
podczas którego mo¿na by³o
spróbowaæ swych si³ wwybra-
nych zajêciach, porozmawiaæ
z instruktorem prowadz¹cym,
czy zapoznaæ siê z ofert¹ za-
jêæ na ca³y rok kulturalno-
o�wiatowy, gdzie nie zabrak³o
te¿ propozycji dla rodziców
oraz dziadków. Dodatkow¹
propozycj¹ tego wydarzenia
by³a przygotowana niespo-
dzianka przezNasz Sportowy
Fyrtel, który sportowymi atrak-
cjami i wspania³ymi animacja-
mi wype³ni³ polanê przy DK.

POLANkowe CO�
Najnowsz¹ propozycj¹

Domu Kultury "Polan STO"
na spêdzenie pi¹tkowego po-
po³udnia w sposób kreatyw-
ny i zarazemaktywny, nie za-
pominaj¹c przy tym, ¿e w do-
borowym towarzystwie jest
POLANkowe CO�. To rocz-
ny cykl warsztatów artystycz-
no-plastycznych dla dzieci w
wieku szkolnym (ale dziel-
nych starszych przedszkola-
ków te¿ przygarniemy), gdzie
du¿y nacisk po³o¿ony jest na
rêkodzie³o, pobudzenie cie-
kawo�ci twórczej dzieci, ja
równie¿ uwra¿liwienie na
piêkno i estetykê samodziel-
nej pracy. POLANkowe CO�
to spotkania, na których bê-
dziemy tworzyæCO� z cze-
go�, CO� fajnego, CO� nie-
powtarzalnego, czasem na-
wet z nutk¹ magii i ekspery-
mentu, dla siebie lub dla bli-
skich np. na prezent. Zapew-
niamy wszelkie materia³y i
miejsce, które mo¿e siê po-

Moc Kropki
Zapraszamy ju¿ 1 pa�-

dziernika na kolejn¹ ods³onê
w Galerii Polan STO, tym
razem na wernisa¿ malar-
stwa pt.: "Moc Kropki" Pani

Agnieszki Niemier-Wid³a.
Wernisa¿owi towarzyszyæ
bêdzie poezja w wykonaniu
Jana Janusza Tycnera.
Zainspirowana sztuk¹
aborygeñsk¹ Pani
Agnieszka w swych ob-
razach pragnie przeka-
zaæ historiê, która ma
wzbudziæ pozytywne
emocje. W swoich pra-
cach wykorzystuje pod-
stawowe symbole abo-
rygeñskie po³¹czone ze
wspó ³ c z e s no � c i ¹ .
Punktem odniesienia s¹
kropki i kolor, które
³¹cznie tworz¹ ca³o�æ i
w efekcie finalnym ob-
razuj¹, ¿e z drobnych
rzeczy mo¿na stworzyæ
wspania³¹ pracê.

brudziæ, bo czy twórcza pra-
ca nie wymaga czasem arty-
stycznego ba³aganu? Ale¿
oczywi�cie, my siê na niego
zgadzamy! Razembêdziemy
tworzyæ: malowaæ, wyplataæ,
projektowaæ, sadziæ, lepiæ itp.
Propozycji co nie miara, z
pewno�ci¹ ka¿dy znajdzie dla
siebie ulubiony temat i z ra-
do�ci¹ zago�ci na naszych
warsztatach. Zapisy na po-
szczególne spotkania przyj-

Na �wie¿ym powietrzu dzieci
mog³y poje�dziæ na kucyku,
pomalowaæ sobie buziê w
barwnewzory, oraz poskakaæ
na dmuchañcach. Drzwi
Otwarte to wyj¹tkowa impre-

mujemy od pierwszego dnia
roboczego danego miesi¹-
ca:osobi�cie w DK "Polan
STO", mailowo lub telefonicz-
nie, a koszty s¹ uzale¿nione
od konkretnego projektu (miê-
dzy 30-50z³). Do zobaczenia!
Razem (bo tak ra�niej)musi-
my CO� wykombinowaæ.
Czekamy na Wasze zg³osze-
nia.
TTTTTekst: Izabela Kurzawskaekst: Izabela Kurzawskaekst: Izabela Kurzawskaekst: Izabela Kurzawskaekst: Izabela Kurzawska

Zdjêcie:Zdjêcie:Zdjêcie:Zdjêcie:Zdjêcie: Anna PetersAnna PetersAnna PetersAnna PetersAnna Peters

"Przekaz zrodzi³ siê z pa-
sji (do której powróci³am po
wielu latach i na nowo odro-
dzi³a siê w moim ¿yciu) za-
równo do malowania, jak i hi-
storii aborygeñskiego malo-
wid³a, które swoje pocz¹tki
mia³o na piasku�dzi� wystê-
puj¹ najczê�ciej na drewnie
b¹d� p³ótnie. Pasja jest dla
mnie ogromn¹ si³¹, która nie-
jednokrotnie pokaza³a sw¹
moc." - Agnieszka Niemier-
Wid³a
Wystawa potrwa do

29.10.2021r., w celu jej obej-
rzenia prosimy o wcze�niej-
szy kontakt.
TTTTTekst: Izabela Kurzawska,ekst: Izabela Kurzawska,ekst: Izabela Kurzawska,ekst: Izabela Kurzawska,ekst: Izabela Kurzawska,
Agnieszka Niemier-Wid³aAgnieszka Niemier-Wid³aAgnieszka Niemier-Wid³aAgnieszka Niemier-Wid³aAgnieszka Niemier-Wid³a

Zdjêcie:Zdjêcie:Zdjêcie:Zdjêcie:Zdjêcie: AgnieszkaAgnieszkaAgnieszkaAgnieszkaAgnieszka
Niemier-Wid³aNiemier-Wid³aNiemier-Wid³aNiemier-Wid³aNiemier-Wid³a

za, która na sta³e wpisa³a siê
w kalendarz najwa¿niejszych
wydarzeñw rokuwDomuKul-
tury "Polan STO", gdy¿ jedne-
go dnia mo¿na by³o byæ na
wielu zajêciach, spróbowaæ

swoich si³ w sekcjach, które do
tej pory by³y tylko tajemnic¹,
a przy tym �wietnie siê bawiæ!

TTTTTekst Izabelaekst Izabelaekst Izabelaekst Izabelaekst Izabela
KurzawskaKurzawskaKurzawskaKurzawskaKurzawska

ZdjêciaZdjêciaZdjêciaZdjêciaZdjêcia Anna PetersAnna PetersAnna PetersAnna PetersAnna Peters
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Kulturalnie i sportowo na Stadionie Olimp

Tegoroczne pó³kolonie w
ratajskichDomachKultury po-
woli dobieg³y koñca.Po razko-
lejny przekonujemy siê, ¿e
czaspêdzi nieub³aganie�Ju¿
têsknimy za tymi u�miechniê-
tymi buziami, za roze�miany-
mi oczami, za wspóln¹ za-
baw¹. Uwielbiamy ten czas i
zawsze wspominamy go z
sentymentem.Askoroowspo-
mnieniach mowa, to...
Jedn¹ z g³ównych atrakcji

tegorocznej Akcji Lato by³y
spotkania na Spó³dzielczym
Stadionie Sportowym OLIMP
naos.Rusa, który sta³ siêmiej-
scem integracji pó³kolonistów
ze wszystkich ratajskich Do-
mów Kultury. To w³a�nie tutaj
w ka¿d¹ �rodê i pi¹tek, mieli
oni okazjê spotkaæ siê i wspól-

nie spêdziæ czas. A tego czasu
by³o sporo, bo a¿ 16 dni! Je�li
pomno¿ymy to przez kilka go-
dzin, to mamy naprawdê niez³y
wynik. Po d³ugim okresie izola-
cji od rówie�ników, taka wspól-
na formaspêdzenia czasu, oka-
za³a siê strza³em w dziesi¹tkê.
Na stadionie nie zabrak³o

tradycyjnej olimpiady, podczas
której pó³koloni�ci rywalizowali
w ró¿norodnychkonkurencjach,
takich jak: rzut pi³k¹ na odle-
g³o�æ, do kosza, strza³y do
bramki, odbicia pi³ki na rakiet-
ce, skok w dal, rzuty do celu,
slalom, skoki przez przeszkody
itp.PodczasgdyPolacysiedzie-
li przed telewizorem, �ledz¹c
poczynania naszycholimpijczy-
kówwTokio, ratajscy pó³koloni-
�ci mogli oddaæ siê rywalizacji
podczas ich w³asnej, rywaliza-
cji sportowej. Zaanga¿owanie i
emocje by³y podobne.Wkoñcu
tutaj równie¿ gra toczy³a siê o
medale. Du¿ym zainteresowa-

niemcieszy³y siê te¿ badmin-
ton i tenis. Nasimali sportow-
cy z ogromnymzapa³emæwi-
czyli swojeumiejêtno�ci, a ich
forehandu i backhandu nie
powstydzi³by siê sam Hubert
Hurkacz.
Skoro zadbali�my ju¿ o

cia³o i tê¿yznê fizyczn¹, to
przyszed³ czas na zrobienie
czego� z korzy�ci¹ dla ducha
i umys³u. Dlatego te¿ �rody
spêdzili�my kulturalnie. Na
pocz¹tek wyruszyli�my w ta-
neczn¹podró¿ dooko³a �wia-
ta ze Studiem KG. Podczas
tej fascynuj¹cej podró¿y,mie-
li�my okazjê zg³êbiæ tajniki
tañców z ró¿nych zak¹tków
�wiata, m. in.: kankana, fla-
menco,bellydance, kazacho-
ka iwielu innych.Wkolejnych
turnusachbawili�mysiê zani-
matorami Filharmonii Pomy-
s³ów i Teatru zaMiastem, po-
znali�my �redniowieczne gry
i zabawy, wyruszyli�my w
podró¿ pó³kolonijnym poci¹-
giem gier i zabaw, gdzie na
ka¿dej stacji czeka³o na nas
mnóstwo niespodzianek,
dziêki aktorom z ASZ Teatru
wys³uchali�my piêknej opo-
wie�ci o "Koniku Garbusku",
ucz¹c siê przy tym kilka s³ów
w jêzyku rosyjskim, a na za-
koñczeniewziêli�myudzia³ w
warsztatachgry naBumBum
Rurkach.
Akcja Lato 2021 siê skoñ-

czy³a, ale liczymy na Wasz¹
obecno�æ w przysz³ym roku.
Do zobaczenia podczas kolej-
nychpó³kolonii!Byæmo¿erów-
nie¿nastadionie. KWKWKWKWKW

T³umnie, barwnie i weso³o
Piêkna, s³onecznapogoda

dopasowa³a siê do "Babiego
Lata", czyli Pikniku Rodzinne-
go, który odby³ siê na os. Rze-
czypospolitej. Na imprezê
przyby³y ca³e rodziny z pobli-
skich osiedli. Przygotowuj¹cy
j¹wyrazili zadowolenie z tego,
i¿ by³o na niej t³umnie, barw-
nie i weso³o. Panuj¹ca na pik-
niku atmosfera sprzyja³a inte-
gracji ratajskiej spo³eczno�ci.
Organizatorami pikniku

byli: Spó³dzielniaMieszkanio-
wa "Osiedle M³odych" w Po-
znaniu i "NASZ SPORTOWY

FYRTEL", Poznañski Bud¿et
Obywatelski, DK "Jêdru�", "Ja-
giellonka", Kierownictwa:Osie-
dli Armii Krajowej, Bohaterów
IIWojny�wiatowej i Rzeczypo-
spolitej oraz Osiedli Jagielloñ-
skiego, O�wiecenia i Powstañ
Narodowych.
Uczestnicy mogli wybieraæ

z bogatej oferty.Wiele przyjem-
no�ci przynios³y animacje dla
dzieci i rodzinne potyczki pro-
wadzone z humorem przez
aktorów Teatru Za Miastem:
Monikê Belau, Artura Kamiñ-
skiego i Sylwiê Cie�lewicz.

Instruktorzy DK "Jagiel-
lonka" i "Jêdru�" przygotowa-
li warsztaty plastyczne,
warsztaty kreatywne, konku-
rencje sportowe, k¹cikmalu-
cha, malowanie buzie. Naj-
m³odszymogromn¹przyjem-
no�æ sprawi³o spotkanie z
"Alpakami z Wied�minowa".
Mogli karmiæ i g³askaæ po
grzbiecie temi³e, sympatycz-
ne zwierzêta.
Na pikniku znalaz³y siê

stoiska promocyjne "Akade-
mii Weso³ego Tañca" i szko-
³y jêzykowej "Early Stage",

namiot promocyjny SM
"Osiedle M³odych" z ofert¹
ratajskich Domów Kultury.
Ko³o namiotu harcerskiego
mo¿na by³o m. in. strzelaæ z
³uku.
"Nasz Sportowy Fyrtel" .

zapenia³ atrakcje sportowe.
Ustawi³ dmuchañce, Zamek,
Labirynt, Dart i zorganizowa³:
³owienie rybek, basen z pi-
³eczkami, �ciankê wspinacz-
kow¹ oraz poczêstunek:
watê cukrow¹, popcorn. Sto-
isko gastronomiczne mia³a
Restauracja "Trojka".

Pod koniec bardzo uda-
nego "Babiego Lata" licznie
zgromadzona widownia z
du¿ym zainteresowaniem
obejrza³a pokazy taneczne
zespo³ów z DK "Jêdru�" i
"Jagiellonka". Zaprezento-
wa³y siê: "Kolejorz Girls",

"Kolejorz Juniors", "Kolejorz
Kids" i "Power of Dance".
Swego rodzaju przeryw-

nikiem tych wystêpów by³
pokaz cz³onków Klubu Kara-
te Tradycyjnego "Orze³".

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

TTTTTañczy "Kolejorz Girls"añczy "Kolejorz Girls"añczy "Kolejorz Girls"añczy "Kolejorz Girls"añczy "Kolejorz Girls" Pokaz karatePokaz karatePokaz karatePokaz karatePokaz karate Monika Belau iMonika Belau iMonika Belau iMonika Belau iMonika Belau i Artur KamiñskiArtur KamiñskiArtur KamiñskiArtur KamiñskiArtur Kamiñski



1313131313Wrzesieñ 2021 nr 9 (315)

Ratajski znicz olimpijski
zap³on¹³. 20 wrze�nia w
Szkole Podstawowej nr 20 na
osiedlu Rzeczypospolitej za-
pali³a go chor¹¿a reprezenta-
cji Polski podczas ceremonii
zamkniêcia igrzysk w Tokio,
kajakarka Karolina Naja. Na
oficjalne otwarcie Ratajskich
Igrzysk Olimpijskich przybyli
uczniowie bior¹cy udzia³ w
zawodach, organizatorzy,
w³odarze miasta, sponsorzy
i olimpijczycy. W�ród braci
sportowej Justyna Iskrzycka,
Anna Pu³awska, Joanna Fio-
dorow, Szymon Zió³kowski,
Kacper Majchrzak, Tymote-
usz Zimny oraz wspomniana
Karolina Naja, która na ostat-
nich igrzyskach olimpijskich
wywalczy³a dwa medale dla
kajakarzy - srebrny w K-2
500m oraz br¹zowy w K-4
500m. - My olimpijczycy je-
ste�my namacalnym dowo-
dem, ¿e inwestowanie w roz-
wój poznañskich sportowców
ma sens. Zapisali�my siê na

VRatajskie Igrzyska Olimpijskie

Spotkanie z Alpakami
Podczas II turnusu Akcji

Lato 2021 wraz z Domem
Kultury �Na Skarpie� oraz
Domem Kultury �Jubilat�
odwiedzili�my Zagrodê Ro-
dzinn¹ �Siedlisko Józefów-
ka�, znajduj¹c¹ siê w miej-

scowo�ci S¹topy ko³o No-
wego Tomy�la. Po przyje�-
dzie czeka³o na nas mi³e
powitanie. U progu wej�cia
do Siedl iska Józefówka
oczekiwa³y na nas przemi³e
w³a�cicielki oraz 3 piêkne

alpaki, gotowe do wspólnego
spaceru. Podczas wêdrówki
po lesie otulaj¹cym to wyj¹t-
kowe miejsce, ka¿de dziec-
ko mia³o niepowtarzaln¹
mo¿liwo�æ prowadziæ alpakê.
Po powrocie spêdzili�my wy-
j¹tkowy czas w towarzystwie
tych kontaktowych, chêtnych
do g³askania i tulenia zwie-
rz¹t. Mieli�my równie¿ mo¿-
liwo�æ karmienia innych uro-
czych mieszkañców Józe-
fówki, w�ród których znajdo-
wa³y siê m.in.: Lamy, Osio³ki,
Kucyki, Owieczki, Kozy, czy
Króliczki. To by³ piêkny, s³o-
neczny i u�miechniêty dzieñ
z wyj¹tkowymi przyjació³mi...

Ma³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata Melinger
Dom KulturyDom KulturyDom KulturyDom KulturyDom Kultury

�Orle Gniazdo��Orle Gniazdo��Orle Gniazdo��Orle Gniazdo��Orle Gniazdo�

kartach historii, dlatego dzi�
jeste�my tutaj, jeste�my po
to, by pokazaæ, ¿e warto in-
westowaæ w tych m³odych
sportowców, którzy s¹ na po-
cz¹tku swojej kariery. - mó-
wi³a K. Naja, olimpijka, KS
Posnania.
W rywalizacjach sporto-

wych w ramach V Ratajskich
Igrzysk Olimpijskich zmagaj¹
siê uczniowie o�miu ratajskich
szkó³ podstawowych i czte-
rech szkó³ �rednich oraz dzie-
siêciu przedszkoli. Konkuruj¹
ze sob¹ w dziewiêciu dyscy-
plinach, ka¿da z nich jest roz-
grywana w innej szkole, ale
tak¿e na p³ywalni i stadionie.
Warto przypomnieæ, ¿e

Rataje s¹ i by³y, aren¹ na któ-
rej trenowali s³awni sportow-
cy. - Wystarczy, ¿e wspomni-
my o naszych p³ywakach �
Arturze Wojdacie czy Rafale
Szukale, którzy koñczyli spor-
tow¹ Szko³ê Podstawow¹ nr
14 z osiedla Piastowskiego.
Oczywi�cie lista jest d³uga -

kilku olimpijczyków otworzy³o
Ratajskie IgrzyskaOlimpijskie.
W tej dzielnicy trenowa³a ca³a
plejada sportowych gwiazd �
mówi³ MariuszWi�niewski, wi-
ceprezydent Poznania.
RIO to nie tylko okazja do

tego, aby spotkaæ siê olimpij-
czykami, ale tak¿e, aby po
pandemii zachêciæ uczniów do
uprawiania sportu. - Osobi�cie
jestem nauczycielem wycho-
wania fizycznego i widzê, ¿e
rozwój fizyczny dzieci po pan-
demii jest nieporównywalny do
tego sprzed dwóch lat. RIO
wiêc sta³o siê okazj¹ do pro-
pagowania nie tylko olimpi-
zmu, ale tak¿e po prostu zdro-
wego stylu ¿ycia. - mówi³a Be-
ata Lewicka-P³aczek, dyrektor-
ka Szko³y Podstawowej nr 20
z osiedla Rzeczypospolitej.
Ratajskie Igrzyska Olimpij-

skie organizowane s¹ od 2012
roku. Tegoroczne RIO potrwa
do 1 pa�dziernika.

W£BW£BW£BW£BW£B
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Nietypowa 46. Pi³karska Liga Rataj
Dotychczasowe tego-

roczne rozgrywki 46. Pi³kar-
skiej Ligi Rataj mia³y inny
przebieg od poprzednich.
Nie wyst¹pi³y dru¿yny w ka-
tegorii open (powy¿ej 18 lat).
W rozgrywkach uczestniczy-
³y tylko dzieci i m³odzie¿. Tra-
dycyjnie organizatorem byli
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
"Osiedle M³odych" w Pozna-
niu, Placówki Kulturalne "Na
Rusa", a partnerami: Rada
Osiedla Chartowo i Szko³a
Podstawowa nr 6.
Na razie odby³y siê dwa

jednodniowe turnieje.
W pierwszym rywalizowali
zawodnicy z roczników
2011-2013. Mecze rozgry-
wane na naszym okaza³ym
Spó³dzielczym Stadionie
Sportowym "Olimp", na

dwóch boiskach, trwa³y po
dwadzie�cia minut.
Podczas uroczysto�ci

zakoñczenia tego turnieju
kierownik PK "Na Rusa" -
Damian Koz³owski podziêko-
wa³ trenerom, rodzicom,
opiekunom. Zwróci³ uwagê,
i¿ nigdy nie by³o tak licznej
publiczno�ci. Powita³ prze-
wodnicz¹c¹ Zarz¹du Rady
Osiedla Chartowo - Ma³go-
rzatê Nowak-Karliñsk¹.
Przypomnia³, ¿e Rada jest od
lat fundatorem medali, pu-
charów i nagród rzeczowych.
Wita³ tak¿e Eugeniusza
Drewniaka - obecnie preze-
sa TS "Olimp", inicjatora po-
wstania Pi³karskiej Ligi Rataj.
Zwróci³ uwagê, ¿e pan Euge-
niusz jest ca³y czas w formie
sportowej...

Zwyciê¿y³a dru¿yna "Ko-
zio³ek" Poznañ. Druga by³a
reprezentacja TS "Olimp" (w
zespole zagra³a jedna dziew-
czynka), III. - Antoninek, IV -
"Talent" 2011, V. - "Talent"
2012.
Medale i puchary wrê-

czali Ma³gorzata Nowak-Kar-
liñska i Eugeniusz Drewniak.
W II. turnieju grali ucznio-

wie z roczników 2007-2009.
Uroczystego zakoñczenia
imprezy, og³oszenia wyników
dokona³ kierownik Placówek
Kuluralnych "Na Rusa" - Da-
mian Koz³owski.
I. miejsce zajê³a dru¿yna

Szko³y Podstawowej nr 6, II.
- SP 51 - I, III. - SP 51- II, IV.
- Antoninek.

TTTTTekst i Fot. Robertekst i Fot. Robertekst i Fot. Robertekst i Fot. Robertekst i Fot. Robert
WWWWWrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

EKOPLANSZA NA PIÊTERKU
Za nami pierwsze wyda-

rzenie w nowym sezonie w

DK "Na Piêterku"! W pi¹tek,
10 wrze�nia odby³y siê
warsztaty EKOPLANSZA w
ramach projektu GREEN
TEAM.
Zajêcia by³y skierowane

do uczniów klas IV-VIII szko-
³y podstawowej, a
ca³y projekt jest reali-
zowany od wiosny
2021 we wszystkich
Ratajskich Domach
Kultury.
Wraz z uczestni-

kami EKOPLANSZY
stworzyli�my piêkne,
kolorowe gry plan-
szowe, które bêdzie
teraz mo¿na przete-
stowaæ we wspólnej
rodzinnej grze pod-
czas d³ugich jesien-
nych wieczorów.
Oczywi�cie ca³o�æ
zosta³a wykonana z
materia³ów recyklin-

Pi³karska oferta dla przedszkolaków
Uczniowski Klub Sporto-

wy Talent maj¹cy siedzibê na
os. O�wiecenia 1 prowadzi
nabory przedszkolaków -
dziewczynki i ch³opców od 4
roku ¿ycia do swojej Szkó³ki

Pi³karskiej, której przy�wieca
has³o "Bo liczy siê zabawa".
Organizuje on dla swoich
cz³onków obozy, kolonie, pó³-
kolonie, turnieje, eventy.
Warto wspomnieæ, i¿ pod-

Zwyciêska dru¿yna II turnieju - SP 6Zwyciêska dru¿yna II turnieju - SP 6Zwyciêska dru¿yna II turnieju - SP 6Zwyciêska dru¿yna II turnieju - SP 6Zwyciêska dru¿yna II turnieju - SP 6

gowych. Chcemy w ten spo-
sób promowaæ pro-ekologicz-
ne podej�cie do ¿ycia, poka-
zuj¹c, ¿e nie zawsze musimy
siêgaæ po nowe, gotowe pro-
dukty - czêsto wiele rzeczy
mo¿na stworzyæ w³asnorêcz-
nie, wykorzystuj¹c do tego
odpady.

Ca³y nasz zespó³ jest pod
wra¿eniem kreatywno�ci
uczestników! Nie s¹dzili�my,
¿e w tak pomys³owy sposób
wykorzystaj¹ wszystkie ro-
dzaje materia³ów, które przy-
gotowali�my i stworz¹ tak
unikatowe egzemplarze gier.

MSzMSzMSzMSzMSz

czas Pikniku Rodzinnego na
sportowo przeprowadzonego
na os. Rusa przygotowa³ gry
i zabawy pi³karskie, co stano-
wi³o zachêtê dla m³odych lu-
dzi, by zaczêli trenowaæ pi³kê
no¿n¹.
Zapisy odbywaj¹ siê pod

numerem telefonu: 500 466
814.
Strona internetowa:

www.ukstalentpoznan.pl,
e-mail: biuro@ukstalent-

poznan.pl
Warto dodaæ ¿e w�ród

szeregu partnerów tego klu-
bu znajduj¹ siê: Szko³a Pod-
stawowa nr 19, Miasto Po-
znañ, SM "OM" w Poznaniu.
TTTTTekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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Wiele atrakcji czeka³o na
uczestników Pikniku Rodzin-
nego �Poznajmy siê� na
Spó³dzielczym Stadionie
Sportowym "Olimp" na os.
Rusa. Pogoda nie zawiod³a,
zatem mog³y siê bawiæ ca³e
rodziny.
Brawo! Frekwencja dopi-

sa³a!
Organizatorami tej uda-

nej imprezy byli: Placówki
Kulturalne "Na Rusa" oraz
Dom Kultury "Jubilat". Nato-
miast partnerem: Fundacja
na rzecz AWF "Nasz Sporto-
wy Fyrtel" dofinansowana z

Memoria³ Znakomitego Sportowca!
WPoznaniu w hali przy ul.

Newtona zaplanowano w
roku 60-lecia istnienia sekcji
pi³ki rêcznej Memoria³ im.
Jerzego Kuleczki.
Sportowa kariera Jerzego

Kuleczki zwi¹zana by³a z
WKS Grunwald Poznañ, w
którym gra³ do 1986 roku. W
tym czasie zdoby³ z dru¿yn¹
dwa Puchary Polski (1979,
1980) oraz dwa br¹zowe
medale mistrzostw Polski
(1973, 1977). W dru¿ynie
narodowej w latach 1974-
1981 rozegra³ 131 spotkañ, w
których zdoby³ 187 bramek.
W 1974 roku zdoby³ srebrny
medal Pucharu �wiata, w
1978 roku wywalczy³ z repre-
zentacj¹ szóste miejsce pod-
czas mistrzostw �wiata roze-
granych w Danii.
Od 1986 roku mieszka³ w

Piknik Rodzinny na sportowo
Poznañskiego Bud¿etu Oby-
watelskiego.
Sportowy fyrtel zapewni³

"dmuchañce" - �cianê wspi-
naczkow¹, tor przeszkód,
zje-¿d¿alniê. Do skorzysta-
nia z ofert "Naszego Sporto-
wego Fyrtla" zachêca³ Seba-
stian Garczyñski, który pro-
wadzi³ tê czê�æ imprezy. Na-
tomiast kierownik Placówek
Kulturalnych "Na Rusa" -
Damian Koz³owski informo-
wa³ o ofercie przygotowanej
przez organizatorów.
Na boisku znajdowa³y siê

strefy sportowe dla wszyst-
kich miesz-
kañców z
konkuren-
cjami takimi
jak m. in.
badminton,
tenis, fris-
bee. UKS
Talent prze-
p rowadz i ³
gry i zabawy

Austrii, gdzie do 1992 roku
gra³ w klubie Koeflach. W
ostatnich latach swojego
¿ycia Jerzy Kuleczka zmaga³
siê z ciê¿k¹ chorob¹ i nieste-
ty, 5 maja 2009 roku, przegra³

walkê o ¿ycie. Jego pogrzeb
odby³ siê 15 maja 2009 roku,
na Cmentarzu Górczyñskim
w Poznaniu.
W³adze WKS Grunwald,

a szczególnie kierownik sek-

gazeta
ratajska
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cj i Krzysztof Brzeziñski
dbaj¹ o historiê i pamiêæ o
czo³owych przedstawicie-
lach sekcji. W tym roku,
szczególnym, bo Jubile-
uszowym, te¿ zadbano o

pi³karskie
Nie zabrak³o oferty dla

m³odych mi³o�ników sztuki -
odby³y siê bowiem warszta-
ty plastyczne. Swoj¹ ofertê
zaprezentowa³a Szko³a Jê-
zyków Obcych Leader Scho-
ol, która prowadzi³a grê
"Znajd� grzyba".
Mo¿na by³o tak¿e wzi¹æ

udzia³ w warsztatach z
pierwszej pomocy przedme-
dycznej.
D³uga kolejka ustawi³a siê

do "Alpaków z Wied�mino-
wa". Bia³ym - o nazwie P³a-
tek opiekowa³a siê pani Zu-
zanna, a czarnym - pani Kali-
na. Zwierzêta te s¹ wykorzy-
stywane do alpakoterapii.
Poza boiskiem by³a jesz-

cze jedna atrakcja. Dzieci
wa¿¹ce do 40 kg mog³y po-
je�dziæ na kucyku "Bartek"
ze stajni "Dragon" na Staro-
³êce, którego prowadzi³a
Gabriela Wcis³o.
Pod koniec imprezy dzie-

symboliczn¹ imprezê.
Zagra³y trzy dru¿yny. Wy-

niki: WKS Grunwald � Nielba
W¹growiec 23:24, Gwardia
Koszalin � Nielba 22:20,
WKS Grunwald � Gwardia

22:22. Wygra³a Gwardia.
Gratulujemy.
I pamiêtamy o najlep-

szych sportowcach Grunwal-
du!
TTTTTekst i fot. R. Wekst i fot. R. Wekst i fot. R. Wekst i fot. R. Wekst i fot. R. Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

ci puszcza³y bañki mydlane.
Uczestnicy pikniku od-

wiedzali grilla. Mo¿na te¿
by³o otrzymaæ watê cukrow¹,
popcorn, lody.

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