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Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!
Niech Zmartwychwstały Chrystus
umacnia wiarę i nadzieję,
niesie ukojenie strapionym i cierpiącym,
darzy pokojem i Bożą radością,
a szczytne cele na nowo zajaśnieją blaskiem
Zmartwychwstałego Baranka
Drogim Czytelnikom – Mieszkańcom 
Osiedla i Ich Gościom

serdeczne życzenia 
z okazji

Świąt Wielkanocnych
składa

Rada i Zarząd
Osiedla Targowego

Najmłodszym mieszkańcom Osiedla Targowego,
tym nieco starszym i młodzieży

życzymy

bogatego Zająca, wspaniałej, dyngusowej zabawy
przypominając, że zwyczajowo lanie jest do godziny 12-tej,

a potem pojawiają się przebierańcy
chodzący po domach z wierszowanymi życzeniami i piosenką.

egzemplarz bezpłatny
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2 kwietnia minęła pierwsza rocz-
nica Jego odejścia do Domu Ojca.

Ojciec Święty podczas pielgrzym-
ki do Polski 20 czerwca 1983 roku 
mówił w Poznaniu:
„Poznań współczesny – to miasto 
wielkiej tradycji. Miasto, które wy-
znacza w życiu Narodu szczególny 
styl budowania wspólnego dobra.”
„Pragnę, odwiedzając Poznań na 
szlaku tegorocznej pielgrzymki, zo-
baczyć go jeszcze raz w wymiarze 
jasnogórskiego jubileuszu. I dlatego 
całym sercem zbliżam się ku temu 
miejscu, na którym księżna Dobra-
wa, żona Mieszka i matka chrzest-
na polskiego Narodu, wzniosła na 
Ostrowie Tumskim kaplicę zamkową 
pod wezwaniem Najświętszej Maryji 
Panny.”

3 czerwca 1997 roku mówił:
„Tu, na tym placu, na placu Adama 
Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa – wido-
my znak zwycięstwa Polaków odnie-
sionego dzięki wierze i nadziei.”
„Chodzi głównie o to, ażeby człowiek 
stawał się coraz bardziej człowiekiem 
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko 
więcej miał.”

Parę miesięcy później, 18 paź-
dziernika 1997 r., Rada Miasta Po-
znania nadała:

W dowód wdzięczności za udział 
w życiu duchowym mieszkańców 
Poznania i wieloletnie związki z mia-
stem, w uznaniu ogromnego auto-
rytetu moralnego i religijnego, jako 
wyraz przywiązania i szacunku, Rada 
Miasta Poznania ma zaszczyt nadać 
Jego Świętobliwości, Ojcu Świętemu, 
Janowi Pawłowi II Honorowe Oby-
watelstwo Miasta Poznania.

Uchonorowaniem wielkości i au-
torytetu Jana Pawła II orzaz uznania 
Jego zasług dla nauki, kultury, Ko-
ścioła, Ojczyzny i całej ludzkości, było 
nadanie 26 lutego 2001 roku, godno-
ści doctora honoris causa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza.

Uroczystość przyjęcia przez pol-
skiego Papieża tej godności, odby-
ła się w Sali Klementyńskiej Pałacu 
Apostolskiego w Watykanie, w obec-
ności delegacji uczelni, władz Wiel-
kopolski i Poznania.

Koncert w Auli UAM
W piątą rocznicę doktoratu ho-

norowego UAM dla Jana II, odbył się 

niezwyczajny koncert.
W nastrój przeżyć wspomnianej 

uroczystości wprowadził publicz-
ność film Grażyny Banaszkiewicz, 
nawiązujący do tego wydarzenia oraz 
wysłuchanie fragmentów tekstów 
z Tryptyku Rzymskiego, podanych 
przez Andrzeja Lajborka.

Finałem wieczoru był koncert Or-
kiestry Kameralnej „Amadeus” wraz 
z solistami.

W pierwszej części wykonano 
Koncert G-dur na skrzypce i orkie-
strę W.A. Mozarta z udziałem solisty 
– Bartosza Worocha, studenta po-
znańskiej uczelni muzycznej, nadziei 
polskiej wiolinistyki. Dyrygowała 
Anna Jaroszewska.

W drugiej części zaprezentowano 
Koncert fortepianowy e-moll Fryde-
ryka Chopina z solistą Jackiem Kortu-
sem, pod batutą Agnieszki Duczmal. 
Satysfakcję publiczności dopełnił bis 
Chopinowskiego Mazurka B-dur op. 
17 nr 1.

Sala im. Jana Pawła II
Znakomitym pomysłem księdza 

Proboszcza, Romana Poźniaka, było 
stworzenie dużej sali w obiekcie para-
fialnym przy ul. Stolarskiej i nadanie 
jej imienia Sługi Bożego Jana Pawła 
II. Jest teraz możliwość spotkania się 
większej liczby osób z okazji uroczy-
stości, świąt i rocznic. To także odpo-
wiednie pomieszczenie dla wystawie-
nia sztuk teatralnych przez młodzież 
i dzieci. Sala, która nosi imię Wiel-
kiego Polaka, jest hołdem złożonym 
pamięci Ojca Świętego. Popiersie jest 
widomym znakiem Jego obecności 
wśród nas, a twarz Chrystusa ukry-
ta w zieleni czuwa i zachęca do pracy 
nad sobą.

Przechodząc ul. Bukowską mamy 
świadomość, że tą ulicą przejeżdżał 
Ojciec Święty z lotniska – gdy był 
w Poznaniu.

B. Blicharska

Poznańskie akcenty pielgrzymowania
Jana Pawła II

Fot. Feliks Sikorski
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Jeszcze wielu z nas – mieszkańców Osiedla Tar-
gowego ma w pamięci piękny, czerwcowy dzień 2004 
roku, kiedy to uczestniczyliśmy w uroczystościach 
związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na 
murze domu przy ul. Śniadeckich 30, ufundowanej 
z inicjatywy Rady Osiedla, gdzie przed II wojną świa-
tową aż do wysiedlenia przez hitlerowców w listopa-
dzie 1939 r., mieszkała wraz z rodziną Natalia Tuła-
siewicz – polonistka, poetka i skrzypaczka, całkowicie 
oddana sumiennej pracy nauczycielskiej, chłonna 
wiedzy, ciągle doskonaląca swoje umiejętności w wie-
lu dziedzinach, realizatorka  miłości chrześcijańskiej 
„na co dzień”. Stawiała sobie zawsze ambitne cele i po-
dejmowała trudne wyzwania.

Powinna być dla nas wzorem pielęgnowania pa-
triotyzmu i zapału do pracy społecznej szczególnie 
z młodzieżą, broniąca za wszelką cenę i w każdych 
warunkach godności ludzkiej, świadomie „całą sobą” dążąca do doskonałości ciągłą 
pracą nad sobą i dla dobra każdego człowieka z którym zetknął Ją los. Dzięki po-
kładanej ufności w Bogu, zawsze pełna radości wewnętrznej i optymizmu, którym 
promieniowała także na współwięźniarki, nawet w ostatnich miesiącach życia w obo-
zie koncentracyjnym w Ravensbrueck, zamęczona została w Wielki Piątek 1945 r., 
a beatyfikowana w czerwcu 1999 r. przez Papieża Jana Pawła II.

Przechodząc ulicą Śniadeckich, spójrzmy na tę tablicę i oddajmy hołd bł. Natalii 
chwilą zadumy i refleksji, zwłaszcza w tych dniach, kiedy to 9 kwietnia b.r. obchodzić 
będziemy setną rocznicę Jej urodzin. Warto też sięgnąć po książkę „Przeciw barba-
rzyństwu” (Wydawnictwo „M”, Kraków 2003 r.), która zawiera ocalałe listy i dzienni-
ki Natalii Tułasiewicz oraz wspomnienia ludzi, którzy spotkali i znali tę wielką naszą 
rodaczkę. Nie będzie to czas stracony. Oprócz podziwu dla osobowości bł. Natalii 
Tułasiewicz, która swym życiem dała świadectwo zawsze aktualnych wartości huma-
nistycznych, zyskamy otuchę i nadzieję, że każde nasze działanie w prawdzie na rzecz 
tworzenia dobra wokół nas ma sens, mobilizuje do dalszych działań i nas ubogaca.

B. Szcześniak

4 lutego br., o godz. 12-tej, na skwerze 
u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Bukowskiej 
zebrały się delegacje i poczty sztandaro-
we, by uczcić pamięć wybitnego Polaka. 
Po odegraniu hejnału, przemówił prezy-
dent Poznania Ryszard Grobelny, szcze-
gólnie podkreślając bohaterstwo Tade-
usza Kościuszki, jego walkę na różnych 
kontynentach za wolność naszą i waszą 
– rozsławiającą imię Polski w świecie, a 
także światły, ponadczasowy jego umysł 
otwarty na idee wolnościowe, bez ogra-
niczeń ze względu na rasę i wyznanie. 
Wśród składających wiązanki kwiatów, 
obok prezydenta Poznania, byli przed-
stawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
władz miasta, oraz stowarzyszeń działa-
jących na terenie Poznania, a wśród nich 
przedstawiciele Poznańskiego Związku 
„Czerwiec 56” i Światowego Związku 
Żołnierzy AK. Efektownie prezentowało 
się Poznańskie Bractwo Kurkowe reakty-
wowane w 1990 r., a powstałe w Pozna-
niu w roku 1253. Widocznym akcentem 
obok sztandaru Miasta Poznania, były 
sztandary organizacji i stowarzyszeń 
uczestniczących w uroczystości.

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lu-
tego 1746 roku na Polesiu. W latach 1775 
– 1783 był uczestnikiem wojny o wol-
ność i niepodległość Stanów Zjednoczo-
nych. Po powrocie do kraju brał udział w 
1792 roku w wojnie z Rosją. W powsta-

Fot. Archiwum

Fot. Anna Krysa

Obchody 260-tej rocznicy urodzin
Tadeusza Kościuszki

Setna rocznica urodzin 
Błogosławionej  

Natalii Tułasiewicz

niu narodowym w 1794 roku, zwanym 
kościuszkowskim, był Najwyższym Na-
czelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych. 
Rozbił wojska rosyjskie pod Racławica-
mi. Wydał uniwersały regulujące sprawę 
chłopską. Po klęsce pod Maciejowicami, 
ranny, dostał się do niewoli rosyjskiej. 
Uwolniony, przebywał na emigracji 
współtworząc Towarzystwo Republika-
nów Polskich – był przeciwny wiązaniu 
sprawy polskiej z Napoleonem. Zmarł 
15 października 1817 roku w Solurze 

(Szwajcaria). Zwłoki jego pochowano na 
Wawelu.

Pomnik Tadeusza Kościuszki u zbiegu 
ulic Grunwaldzkiej i Bukowskiej został 
postawiony w okresie międzywojennym, 
po uzyskaniu niepodległości po 150-ciu 
latach niewoli i jest dziełem artystki Zo-
fii Trzcińskiej – Kamińskiej. Zniszczony 
w czasie II wojny światowej, odtworzony 
w 1969 roku.

B. Blicharska
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Skład osobowy i struktury organizacyjne 
Rady Osiedla

Skład osobowy II Kadencji Rady został wyłoniony w wybo-
rach przeprowadzonych w dniu 13 marca 2005 r. Mandaty 15 
radnych uzyskali: Bożena Banaszak, Barbara Blicharska, Leszek 
Chojnacki, Grzegorz Depcik, Aleksandra Herkt-Hadyńska, Je-
rzy Jaskier, Anna Krysa, Ewa Listewnik, Bolesław Łodyga, Bo-
gumiła Maćkowiak, Marietta Niemier, Stanisław Niemier, Ka-
tarzyna Piętak, Janina Stanisławska-Sabat, Barbara Szcześniak. 
Do grudnia 2005 r. z mandatu radnych zrezygnowały: Katarzy-
na Piętak i Aleksandra Herkt-Hadyńska. Zwolnione mandaty 
zgodnie z postanowieniami ordynacji powierzono: Barbarze 
Kubiaczyk i Jerzemu Kaliskiemu.

Rada Osiedla II Kadencji rozpoczęła swą działalność sesją 
inauguracyjną z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta Po-
znania Przemysława Aleksandrowicza w dniu 13 lipca 2005 r.

Statutowymi organami Osiedla są: Rada i Zarząd Osiedla. 
Radę reprezentuje Prezydium w składzie: przewodniczący Rady 
- Bolesław Łodyga, wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Jaskier. 
Funkcję przewodniczącej Zarządu Osiedla powierzono Barba-
rze Blicharskiej,. zastępcami przewodniczącej Zarządu zostali: 
Grzegorz Depcik i Bogumiła Maćkowiak – której równocze-
śnie powierzono funkcję sekretarza Rady. Członkiem Zarządu 
wybrano Hannę Karaśkiewicz (spoza Rady).

W ramach Rady Osiedla działają stałe komisje:
– Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, z 

przewodniczącym Jerzym Kaliskim.

– Komisja Kultury, Rekreacji, Wypoczynku i Spraw Socjal-
nych, z przewodniczącą Mariettą Niemier.

– Komisja Rewizyjna, z przewodniczącą Barbarą Szcześniak.

Rada Osiedla w okresie około 4 miesięcy, tj. od wyborów do 
sesji inauguracyjnej zwołanej przez Radę Miasta Poznania i zło-
żenia ślubowania przez radnych, nie miała formalnych upraw-
nień do podejmowania działalności. W tym okresie Osiedle 
reprezentował, zgodnie z postanowieniami Statutu, wyłącznie 
Zarząd wybrany w poprzedniej kadencji. 
Ważniejsze dokonania Rady Osiedla, zasługujące na pod-
kreślenie

1. Utworzenie po kilkuletnich staraniach i współpracy z Za-
rządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu placu gier i zabaw 
przy ul. Iłłakowiczówny.

2. Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu w or-
ganizacji i dofinansowaniu zajęć świetlicowych dla grupy 
20 dzieci z terenu Osiedla z rodzin w trudnej sytuacji życio-
wej.

Informacja o działalności 
Rady Osiedla Targowego II Kadencji

w okresie II półrocza 2005 r.
3. Organizacja i dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów poza 

miasto dla 80 dzieci i młodzieży z rodzin mniej zamoż-
nych.

4. Zorganizowanie festynu integracyjnego osiedlowo-parafial-
nego przy współpracy parafii pw. św. Michała Archanioła, a 
zwłaszcza ks. Proboszcza Romana Poźniaka, ks. Waldema-
ra i Siostry Haliny. Dziękujemy darczyńcom za ofiarowane 
dary rzeczowe dla dzieci i młodzieży.

5. Przeprowadzenie konkursu „Zielony Poznań”, w którym 
uczestniczyło 37 właścicieli obiektów 

z roślinnością. Konkurs w trzech etapach przeprowadziła Ko-
misja Konkursowa pod przewodnictwem pani Hanny Ka-
raśkiewicz.

6. Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców 
Osiedla, połączonego z rozdaniem nagród dla uczestników 
konkursu „Zielony Poznań”.

7. Zorganizowanie spotkania mikołajkowego, połączonego z 
zabawą i konkursami, w którym uczestniczyło 130 dzieci i 
młodzieży.

8. Zorganizowanie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Rodzinie Poznań - Grunwald, stałych dyżurów pra-
cownika socjalnego pana Roberta Swędy dla potrzeb miesz-
kańców Osiedla, w pomieszczeniu parafii pw. św. Michała 
Archanioła z aprobatą ks. Proboszcza.

9. Współpraca z Dziennym Domem Pomocy Społecznej Nr 1 
przy ul. Konopnickiej 18, zwłaszcza w zakresie świadczenia 
opieki medycznej pensjonariuszom.

10. Przyjmowanie od mieszkańców indywidualnych i zbioro-
wych skarg i wniosków oraz ich opiniowanie i kierowanie 
do Urzędu Miasta oraz innych instytucji.

11. Opracowanie i wydanie biuletynu osiedlowego w formie 
kwartalnika (trzy kolejne numery).

12. Opracowanie planu rzeczowo-finansowego Osiedla Targo-
wego na rok 2006.
Środki finansowe do dyspozycji Rady Osiedla przydziela 

Urząd Miasta. Wyliczenia na rok 2005 sporządzono wg zasady: 
7,50 zł pomnożone przez liczbę mieszkańców Osiedla. Wszyst-
kie wydatki muszą być ujęte w planie rzeczowo-finansowym 
Osiedla i zatwierdzone przez Urząd Miasta. Zgodnie z wytycz-
nymi UM, Osiedle uczestniczy też w kosztach monitoringu 
dzielnicy.
Wydatki poniesione w roku 2005
1. Administracja 
 (w tym wydawanie biuletynu) 11 688,00
2. Festyny 5 600,00
3. Nagrody w konkursie „Zielony Poznań” 1 030,00
4. Monitoring dzielnicy 6 350,00
5. Pomoce dydaktyczne 
 dla Zespołu Szkół Handlowych 3 000,00
6. Świetlica środowiskowa i aktywizacja 
 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 9 500,00
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7. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 13 500,00
8. Plac gier i zabaw przy ul. Iłłakowiczówny 13 000,00

Zaznaczyć należy, że z Urzędu Miasta otrzymaliśmy do-
datkowo 30000,00 zł (tzw. granty) na zagospodarowanie placu 
gier i zabaw. Dzięki tej dotacji można było rekultywować teren 
i przygotować go do obsadzenia krzewami.

Współpraca Rady Osiedla Targowego 
z innymi instytucjami

Rada Osiedla nawiązała współpracę szczególnie z:
– Urzędem Miasta Poznania, a przede wszystkim z Wydzia-

łem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i jego De-
legaturą Grunwald;

– Zarządem Dróg Miejskich;

– Zarządem Zieleni Miejskiej;

– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie - Oddział Grun-
wald. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu pan Włodzimierz Kałek, podczas uroczystości 
w dniu 25.11.2005r. z okazji dnia pracownika socjalnego 
przekazał dla Rady Osiedla Targowego dyplom „w dowód 
uznania za dobrą, efektywną, skuteczną współpracę w ob-
szarze działań socjalnych dla dobra mieszkańców Pozna-
nia”;

– parafią pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu. Na szcze-
gólne podkreślenie i wdzięczność zasługuje bardzo życzli-
wa i wieloraka współpraca świadczona osobiście ze strony 
ks. Proboszcza oraz Caritasu parafii;

– Zespołem Szkół Handlowych w Poznaniu, udostępniają-
cym Radzie Osiedla Targowego nieodpłatnie niezbędnych 
pomieszczeń;

– Dziennym Domem Pomocy Społecznej Nr 1 w Poznaniu;

– Regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu;

– Komisariatem Policji Poznań - Targi;

– Strażą Miejską - Oddział Grunwald;

– Spółdzielnią Mieszkaniową „Grunwald” w Poznaniu.

Apel do Mieszkańców o dalszą współpracę z Radą Osiedla 
Targowego

Głównym celem działalności pomocniczych samorządów 
lokalnych, w ramach posiadanych uprawnień statutowych, 
jest troska o dobro wspólne mieszkańców. W związku z tym, 
bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę 
i jednocześnie gorąco apelujemy do wszystkich, rozumiejących 
sens pracy społecznej, do dalszej współpracy z Radą Osiedla 
Targowego. Mamy nadzieję, że w naszej wspólnocie lokalnej 
sprawa ta znajdzie właściwe zrozumienie. Aktywna współpraca 
zwłaszcza w Zarządzie Osiedla i w komisjach problemowych, 
nie wymaga członkostwa w Radzie Osiedla.

Informacje dotyczące siedziby, miejsc i terminów kontak-
tów z mieszkańcami przedstawiono w komunikacie na stronie 
4.

W imieniu
Rady i Zarządu Osiedla Targowego

opracował Przewodniczący Rady:
Bolesław Łodyga

Chochlik drukarski
Zabrakło nazwiska autora zdjęć z konkursu „Zielony Poznań” 

oraz zdjęć placu gier i zabaw przy ul. Iłłakowiczówny – był nim 
Szymon Niemier.

Przy wydaniu ostatniego numeru biuletynu pośpiech spowo-
dował niezbyt dokładne odtworzenie zamierzonego tekstu – łącz-
nie z usterkami ortograficznymi.

Serdecznie przepraszamy

Ranking liceów
W II Rankingu Poznańskich Liceów Ogólnokształcących 

opublikowanych przez prasę, bardzo dobre lokaty uzyskały 
licea z naszego Osiedla. W czołówce znalazły się następujące 
licea:
– LO św. Marii Magdaleny,
– VIII LO im. A. Mickiewicza,
– I LO im. K. Marcinkowskiego,
– I Prywatne LO,
– II LO im. Heleny Modrzejewskiej i Gen, J. Zamoyskiej.

Najwyższe miejsca w rankingu zdobyły licea, w których 
ponad 90% absolwentów dostało się na studia.

Projekt modyfikacji programu nauczania 
w Zespole Szkół Handlowych im. Oskara 

Langego.
W ramach programu „PHARE 2003” Poznań pozyskał 

dotację, będącą europejskim wsparciem dla 5 zespołów szkół. 
Wśród nich znalazł się także, Zespół Szkół Handlowych im. 
Oskara Langego z naszego Osiedla.

Podstawowym celem projektu modyfikacji programu 
nauczania dla liceum profilowanego o profilu ekonomiczno 
– administracyjnym ZSH, jest poprawa zdolności do zatrud-
nienia absolwentów, podniesienie ich konkurencyjności na 
rynku pracy. Dotacja przeznaczona będzie na zakup nowo-
czesnego sprzętu Hi-Tech (komputery, notebooki, drukarki, 
rzutnik multimedialny, kserokopiarka, zestaw audio – video, 
centrala telefoniczna, telefony, faksy) i narzędzia pracy biuro-
wej oraz dostęp do Internetu.

Na podstawie informacji Wydziału Rozwoju Miasta

Osiedlowa enklawa luksusu
W centrum miasta, pomiędzy ulicami Wojskową i Ułań-

ską, rozpoczęto prace rewitalizacyjne XIX- wiecznej zabudo-
wy powojskowej.

Tu powstanie luksusowy kompleks mieszkaniowy składa-
jący się z całkowicie przebudowanych, zabytkowych budyn-
ków dawnych koszar oraz z nowoczesnego 4-kondygnacyjne-
go budynku na planie podkowy.

Prawdopodobnie powstanie także, część hotelowa oraz na 
parterze starych budynków – powierzchnia handlowa. W czę-
ści mieszkaniowej powstanie 250 lokali, 176 miejsc parkingo-
wych oraz na dachu nowego budynku – centrum rekreacyjne 
z basenem.

Inwestorem kompleksu jest Spółka City Park powoła-
na przez firmę developerską Konkret. Będzie to najdroższa 
z dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych, gdzie koszt 
budowy 1 m2 powierzchni użytkowej przekroczy 7 tys. zł (!). 
Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2007 roku.

Na podstawie informacji Wydziału Rozwoju Miasta
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Od wiosny 2004 roku świetlica Nasze Gniazdo zaprasza 
na zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, ale także or-
ganizuje wyjścia do kina, na rolki czy basen. Jest miejscem, 
w którym wszyscy witani są z uśmiechem na twarzy i za-
praszani do wspólnej zabawy. Można tu wypić ciepłą herba-
tę, spotkać się lub tylko poplotkować. Obecnie pod opieką 
świetlicy jest 20 dzieci w wieku 7-16 lat, z Osiedla Targowe-
go. Zajęcia prowadzone są popołudniami w siedzibie Regio-
nalnego Centrum Wolontariatu.

Pomysł utworzenia świetlicy narodził się w trakcie wa-
kacyjnych teatrzyków organizowanych przez dzieci dla 
zespołu naszego Stowarzyszenia. Cele świetlicy takie jak: 
zapewnienie opieki, udzielanie wsparcia (pedagogiczno-
-psychologicznego), pomoc w nauce, czy animacja cza-
su wolnego uzupełniane są także, o działania propagujące 
zachowania prospołeczne, integrację podopiecznych ze 
środowiskiem lokalnym, czy ukazywanie zalet aktywności 
wolontarystycznych. Młodzi ludzie chętnie uczestniczą w 
zajęciach plastycznych, odkrywając przed nami swoje talen-
ty manualne. Także dużym powodzeniem cieszą się wszelkie 
zajęcia dodatkowe – wyjścia do kina, na basen, czy na rolki 
lub karnawałowe baliki. W wakacje dzieciaki uczestniczyły 
w projekcie „Wolontariackie Lato”, w trakcie którego odwie-
dziły m.in. Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelne-
go, oglądały gwiazdozbiory w planetarium, podejrzały pra-
cę Straży Pożarnej oraz poznały nowe atrakcje turystyczne 
naszego miasta. Przez ostatnie miesiące poprzedniego roku, 
dzieci uczestniczyły także w zajęciach sportowych – trenu-
jąc aikido.

W grudniu dzieci przygotowały jasełka, które przedsta-
wiły na spotkaniu opłatkowym. Mimo krótkiego czasu, któ-

Komunikaty Rady 
Osiedla Targowego

 Sesje Rady odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Po-
czątek sesji o godzinie 17:30.

Dyżury Zarządu i członków poszczególnych komisji:
 Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego - 

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00.
 Komisja Kultury, Rekreacji, Wypoczynku i Spraw Socjalnych 

- w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00.
 Zarząd Osiedla - w każdy czwarty czwartek miesiąca w godz. 

17:00 – 18:00.

Sesje Rady Osiedla Targowego oraz dyżury Zarządu i komisji 
problemowych odbywają się w siedzibie Rady, tj. w Zespole Szkół 
Handlowych przy ul. Śniadeckich 54/58, pok. 010.

Ponadto informujemy, że w każdą środę w godzinach od 
11:00 do 12:00 na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła 
przy ul. Stolarskiej 7, pełnią dyżur i udzielają informacji pracow-
nik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu – Oddział 
Grunwald, prawnik, psycholog oraz przedstawiciel Rady.

ry dzieci miały na przygotowanie przedstawienia, otrzymały 
duże oklaski ze strony publiczności.

Z uwagi na ograniczone fundusze na działalność świe-
tlicy zajęcia odbywają się od lutego 2006 roku dwa razy 
w tygodniu – we wtorki i czwartki. Dzieci jednak, nadal 
mają możliwość odrabiania zadań domowych pod bacznym 
okiem opiekuna, uczestniczyć w zajęciach tematycznych, 
czy przyjść i porozmawiać z którymś z wychowawców.

Paulina Kałek
Regionalne Centrum Wolontariatu

ul. Skryta 14/1, 60-779 Poznań
tel. 0-61 66 11 273 

Biuro czynne jest od wtorku do piątku 12:00 – 18:00 

Świetlica środowiskowa 
Nasze Gniazdo


