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Budynki przy ul. Grunwaldzkiej przeznaczone do wyburzenia

W numerze:
•

Wywłaszczenia czy rugi???
Co z mieszkańcami
z ul. Grunwaldzkiej?
s.4

•

Remont ul. Grunwaldzkiej
– co już wiemy?
s.5

•

Gimnazjum nr 58
szkołą sukcesu.
Rozmowa z Panią Dyrektor
s.6-7

Jedna z możliwych wizualizacji skrzyżowania
ul. Grunwaldzkiej, Jawornickiej i Smoluchowskiego.
Autor Grzegorz Pawlak, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania

Skład Rady Osiedla

Rada Osiedla Junikowo

Borkowski Arkadiusz
Borkowski Sebastian
Drzazga Hubert
Jarczaszyk Adam
Jenek Hanna
Kałążny Marek
Kostański Janusz
Kozłowska Paulina
Menke Ryszard - Przewodniczący Rady Osiedla Junikowo
Musiał Zenon
Rodziejczak Wojciech
Rosada Paweł - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Junikowo
Schneider Radosław
Smólski Janusz
Szreder Zdzisław

informuje, że kolejna sesja
Rady Osiedla
odbędzie się
w dniu 3 października
w Szkole Podstawowej nr 54
przy ul. Małoszyńskiej
o godzinie 18.00.
W razie zmian odpowiednią
informację zamieścimy
na stronie internetowej

www.junikowo.com

Remont za remontem
Poznań
remontami
stoi.
A szczególnie na tą chwilę dotyczy to Grunwaldu, gdzie w efekcie tworzą się kilometrowe korki.
Rozwiązanie jest proste – zostawiamy samochody w garażach
oraz na parkingach i przesiadamy się do komunikacji publicznej,
a w szczególności w tramwaje.
I choć z objazdami, ale dotrzemy
do celu. Polecam stronę internetową www.jakdojade.poznan.pl
gdzie możemy w miarę dokładnie
wyliczyć czas dojazdu do obranego przez nas celu. Warto również
wykorzystywać mobilne rozkłady
jazdy w komórce – obecnie dostępne
są dwie aplikacje Itiner oraz Ginger.
Pierwsza, trudniejsza w obsłudze
posiada możliwość sprawdzenia
rzeczywistego przyjazdu tramwaju
czy autobusu. Druga, to nic innego

jak rozkład jazdy, prosty w obsłudze i możliwy do zainstalowania na
prawie każdej komórce.
Nas również czeka wkrótce duża inwestycja czyli remont
ul. Grunwaldzkiej. To właśnie ten
temat będzie przez najbliższe miesiące na ustach wszystkich mieszkańców Junikowa. W tej chwili
trwają ostateczne ustalenia jak
podczas planowanego remontu
funkcjonować będzie komunikacja
zastępcza. Niektóre jednak szczegóły inwestycji już znamy – można
o tym przeczytać w obecnym wydaniu Gazety Junikowskiej.
Co więcej w numerze? Znajdziecie również Państwo rozmowę z panią dyrektor Gimnazjum
nr 58, która opowiada o znakomitych wynikach naszej szkoły.
Dzięki tegorocznym wynikom

testów gimnazjalnych gimnazjum
przy ul. Małoszyńskiej zajmuje pierwsze miejsce wśród szkół
rejonowych. Na ostatniej stronie
nowość – kącik czystości. Pani
Paulina Kozłowska w pierwszym
odcinku piszę o rzeczy ważnej dla
wielu mieszkańców Junikowa czyli
o zachowaniu czystości na terenie
własnej nieruchomości.
Mam nadzieję, że obecny numer
spodoba się Państwu. Wszelkie
uwagi można kierować na nasz
adres email: gazetajunikowska@
gmail.com. A tymczasem, zapraszam do lektury!
Sebastian Borkowski
Gazeta Junikowska

Ps. Następny numer Gazety
Junikowskiej ukaże się w okolicach
15 października.
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Newsy z Junikowa
W

dniu 24 września będą miały
miejsca na naszym osiedlu
dwa ważne wydarzenia sportowe.
Pierwsze już dopołudnia, czyli odbywający się co roku Bieg Molewskiego.
Po południu natomiast będziemy
się bawić podczas festynu w Szkole
Podstawowej nr 54. Serdecznie
zapraszamy. Nagrody na obydwu
imprezach sponsoruje Rada Osiedla
Junikowo.

D

obrze ten sezon rozpoczęła piłkarska drużyna Szturmu
Junikowo. W pierwszym meczu nasz
zespół przegrał z zespołem FC OSiR
Przeźmierowo 2:5, a w drugim zremisował z Tornadem Trzebaw 2:2,
by w trzecim zwyciężyć Huragan
Michorzewo 5:2, a w czwartym Skrę
Wielkopolską Otusz 6:4. W drugim
spotkaniu naprawdę niewiele brako-

wało do zwycięstwa, więc oczekujemy
na zdobycie w kolejnym meczu trzech
punktów! Więcej informacji można
znaleźć na www.szturmjunikowo.
futbolowo.pl

L

iceum Plastyczne zaprasza na
jubileuszową wystawę prac
pedagogów Liceum Plastycznego
w Poznaniu pt. „Wielogłowa”.
Wystawę można oglądać do 7 października. Więcej informacji na stronie liceum www.lp.poznan.pl

C

zekamy na rozstrzygnięcie konkursu „Zielony Poznań”. Na
Junikowie zgłosiło się 25 ogródków.
Zwycięzcą na naszym osiedlu został
ogródek przy ul. Nowosolskiej 20.
Wszyscy biorący udział w konkursie uczestnicy otrzymają pamiątko-

we albumy. Zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
w Poznaniu poznamy 10 listopada.

W

dniu 6 września Rada Osiedla
Junikowo uchwaliła budżet
na rok 2012. W budżecie, rekordowym pod względem możliwych
do rozdysponowania funduszy, znalazło się miejsce przede wszystkim
na nowej inwestycje. I tak np.
zostanie wyremontowany chodnik
w przejściu pomiędzy ul. Dziewińską
a Ścinawską, zostaną postawione
progi zwalniające przy skrzyżowaniu
ul. Międzyborskiej i Bełchatowskiej,
czy zostaną poczynione pierwsze kroki mające na celu remont
ul. Krośnieńskiej. Więcej szczegółów
na temat przyszłorocznego budżetu
przeczytacie Państwo w kolejnym
numerze Gazety Junikowskiej.

Sprawa Skórzynki
W dniu 22 sierpnia 2011 r
w Wydziale Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Poznania z inicjatywy Rady Osiedla Junikowo odbyło
się spotkanie poświęcone ewentualnemu rozwiązania problemu wylewania cieku Skórzynka. Na spotkaniu obecni byli: mieszkańcy ulicy
Paczkowskiej, pracownicy wydziału
z panią kierownik Danutą MrukKuczyńską, projektant i wykonawca
udrożnienia cieku Skórzynka oraz pan
prof. Czesław Przybyła z Uniwersytetu
Przyrodniczego z Poznania jako specjalista z dziedziny melioracji. Na
spotkaniu, choć krótko, ale obecny
był również dyrektor wydziału pan Jan
Szczepanowski. Radę Osiedla reprezentował przewodniczący zarządu
pan Paweł Rosada. Sprawa dotyczyła
częstych podtopień spowodowanych
wylewaniem Skórzynki na odcinku
od ulicy Świdnickiej do Miśnieńskiej.
Skórzynka to ciek, najdłuższy dopływ
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Strumienia Junikowskiego (prawobrzeżny), zlokalizowany na terenie
gminy Tarnowo Podgórne, gminy
Dopiewo. Jego długość cieku to
8,7 km . Główną przyczyną podtopień i zalewań jest w ocenie pana
profesora zbyt intensywnie postępująca urbanizacja dotychczasowych
terenów rolnych o wysokiej bonitacji
gleb . W połączeniu z niewielką przepuszczalnością układu geologicznego
w Skórzewie staje się to przyczyną, że wody zalegają dosyć płytko
pod powierzchnią, a nawet w formie
zastojników na powierzchni. Brak
sporządzonego przez Urząd Gminy
bilansu wodnego w połączeniu z brakiem pełnej dokumentacji istniejących
sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych powoduje, ze istniejący układ
zlewni przy intensywnych opadach
nie nadąża z odprowadzaniem napływającej wody. Stąd powstaje zjawisko cofki i zalewania piwnic domów
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– to dotyczy Skórzewa. Natomiast
na naszym odcinku zdaniem mieszkańców powodem zalewań jest
brak dostatecznej drożności cieku.
Najważniejszym osiągnięciem spotkania było zobowiązanie Wydziału
Ochrony Środowiska do przeprowadzenia remontu i naprawy cieku
jeszcze w 2011 roku. Prace miałyby
rozpocząć się jeszcze w październiku
2011. Jest to oczywiście rozwiązanie
doraźne ale na tym etapie w pełni
satysfakcjonujące mieszkańców zalewanych posesji. W przyszłości należy pomyśleć o budowie zbiornika
retencyjnego albo jeszcze innym rozwiązaniu, które opracować muszą
projektanci oraz przybyli na spotkanie przedstawiciele nauki. Pozostanie
tylko pilnować dotrzymanych obietnic oraz sposobu przeprowadzenia
remontu. O sprawie będziemy informować na bieżąco.
Paweł Rosada
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Wywłaszczenia czy rugi???
To już historia
Dwa lata temu – we wrześniu
2009 roku na półoficjalnym spotkaniu mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej
dowiedzieli się, że rusza przebudowa ulicy. Pierwotnie wywłaszczeniu
miało ulec 27 działek a wyburzeniu
15 domów. Jak zapewniano – miasto
miało zabezpieczone środki na wykup
nieruchomości i to w kwocie tak
znacznej, że jak powiedział, ktoś wtajemniczony: „pałace sobie pobudujecie”. Prócz tego zapowiadano możliwość otrzymania gruntów zamiennych w postaci działek budowlanych
w obrębie Junikowa. Negocjacje
miały się rozpocząć w październiku, zaś w grudniu miały wjechać
na budowę buldożery. Inwestycję
uznano bowiem za niezwykle istotną
dla przeprowadzenia turnieju Euro
2012. Jednak w listopadzie spółka
Euro 2012 przesłała zainteresowanym pismo, w którym stwierdziła,
że z powodu braku środków do roku
2014 nie będa przy ulicy prowadzone żadne prace wymagające wykupu
gruntów od prywatnych właścicieli.
Gdyby nie liczne spotkania inicjowane przez mieszkańców byłby to
koniec informowania o sprawach
związanych z przebudową ulicy.

dokonywali wyłącznie bieżących
napraw nie widząc sensu większych
inwestycji, co siłą rzeczy nie podnosiło ich wartości (jak się okazało przy
wycenie i tak nie było różnicy między
instalacją c.o. z miedzi, a przerdzewiałą stalą). W międzyczasie naciskali
na spółkę i władze miasta by wypracować najkorzystniejsze rozwiązania.
W mediacjach dużą pomoc okazał
im radny miejski – pan Wojciech
Kręglewski. Wydawać się mogło,
że sprawy idą w dobrym kierunku.
Podstawowym problemem pozostawała wciąż sprawa osób, które miały
na skutek przebudowy stracić domy.
Prezes spółki Euro 2012 pan doktor
Andrzej Nowakowski pięknie opowiadał o 20 mln. zł zabezpieczonych
w budżecie na odszkodowania, które
pozwolą na odtworzenie utraconych
wartości, o gotowości do wszechstronnej pomocy. Na spotkaniu,
które z inicjatywy mieszkańców odbyło się latem ubiegłego roku prezydent
Mirosław Kruszyński polecił spółce
Euro 2012 przygotowanie odpowiednio wczesnych wypłat odszkodowań.
Polecenia tego nigdy nie wykonano,
padały za to kolejne terminy rozpoczęcia robót – jeszcze niedawno,
na spotkaniu z Radą Osiedla prezes
Nowakowski wspominał o lipcu bieżącego roku, niezmiennie zapewniając o zabezpieczonych środkach na
godne odszkodowania.

Rzeczywistość,
czyli ile za ojcowiznę...

Odszkodowania za utracone w wyniku wywłaszczenia mienie są oburzająco niskie i nie
pozwalają na odtworzenia stanu posiadania.

Wiosną br dokonano wyceny nieruchomości mających ulec wywłaszczeniu. Do skrzynek pocztowych
wrzucono niezaadresowane koperty
z informacją, że należy zadzwonić
do firmy, która wygrała przetarg na
wycenę i umówić się na spotkanie
z rzeczoznawcą. Operaty szacunkowe
przeleżały pół roku – w międzyczasie
weszły w życie nowe przepisy dotyczące stawek wykupu gruntów pod
budowę dróg. W ostatnich dniach telefonicznie zaczęto zapraszać właścicieli
nieruchomości do udziału w negocjacjach. Polegały one na przedstawieniu
ceny za nieruchomość wynikającej ze
sporządzonego pół roku temu operatu szacunkowego – jako ostatecznej
kwoty. Za podaną cenę niemożliwe
jest jednak odtworzenie stanu posiadania. Przykładowo: proponowane
odszkodowanie za dom z biedą starcza na kupno mieszkania o podobnym metrażu na rynku wtórnym, albo
z jeszcze większą biedą nowe, ale to
już poza Poznaniem i to w stanie
deweloperskim. A przecież ewidentną utratą jakości życia jest już samo
przeprowadzenie się z wolnostojącego domu do bloku. Odszkodowanie
za metr kwadratowy gruntu proponowane przez spółkę ma się też nijak
do osiągających co najmniej 800 zł
za metr terenów w naszej okolicy.
Trudno pojąć, że rodzinne siedlisko
z 130 metrowym domem na sporej
działce przy Grunwaldzkiej to równowartość niecałych trzech ogródków
działkowych przy ul. Ptasiej w pobliżu
stadionu. Odszkodowania za utracone w wyniku wywłaszczenia mienie
są oburzająco niskie i nie pozwalają
na odtworzenia stanu posiadania.
Podczas tak zwanych „negocjacji” nie
omieszkano poinformować mieszkańców o możliwościach odwołania
się w tej sprawie do wojewody zaznaczając jednak – zapewne w trosce
o dobro obywateli – że zwykle rzeczoznawcy urzędu wojewódzkiego
przyznają niższe odszkodowania niż
oferowane przez spółkę.
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Dwa lata zawieszenia

fot. Zdzisław Szreder

Przez dwa lata mieszkańcy żyli
w zawieszeniu. Na swoich posesjach
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Remont ul. Grunwaldzkiej
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Już trwa remont Ronda Jana
Nowaka Jeziorańskiego, I etap remontu Ronda Kaponiera i ulicy Reymonta
oraz ulicy Bułgarskiej, które powodują utrudnienia w dojazdach dla
mieszkańców Junikowa. Tymczasem
zbliża się do nas wielkimi krokami
jeszcze remont ulicy Grunwaldzkiej
– od Smoluchowskiego do Malwowej.
Mieszkańcy Junikowa oczekują wieści
na temat terminów realizacji inwestycji, a także o komunikacji zastępczej i przewidywanych utrudnieniach.
Jednak jeszcze nie wszystkie informacje na ten temat są znane. Nie mniej,
co już wiemy?
Remont będzie prowadzony
w II etapach. Cały zakres prac będzie
obejmował:
– Przebudowę ul. Grunwaldzkiej
do klasy drogi G (2 nitki po 2
pasy) wraz z chodnikami, drogą
rowerową, oświetleniem i monitoringiem, kanalizacją oraz odwodnieniem od ulicy Malwowej do
Smoluchowskiego
– Modernizację torowiska tramwajowego w ul. Grunwaldzkiej od
pętli na Junikowie (wraz z pętlą) do
przystanku Babimojska
– Budowę trzech wiaduktów nad
przyszłą III ramą (1 tramwajowy i 2
drogowe)

– Budowę dworca dla komunikacji
zbiorowej (miejskiej i podmiejskiej) na
pętli Junikowo
– Budowę sygnalizacji świetlej
z zastosowaniem priorytetu dla komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach.
Z w/w zadań w trakcie I etapu
(do końca kwietnia 2012) wykonana zostanie nowa, północna nitka
ulicy Grunwaldzkiej, od Malwowej
do Jeleniogórskiej. Torowisko zostanie wyremontowane od Junikowa,
wraz z pętlą do wjazdu na pętle
Budziszyńska. Warto też zaznaczyć,
że zarówno torowisko tramwajowe
jak i nawierzchnia drogowa zostaną
wykonane w tzw. cichej technologii
co zmniejszy hałas w okolicy. Po obecnej nitce Grunwaldzkiej ruch powinien odbywać się stale, bez większych
przeszkód. Po Wszystkich Świętych
zostanie zamknięte całkowicie dla
tramwajów Rondo Jana Nowaka
Jeziorańskiego. Wtedy też z Junikowa
do samego Ronda będzie kursował
autobus za tramwaj. Szczegóły komunikacji zastępczej są ustalane.
Po Mistrzostwach Europy natomiast wyremontowana zostanie istniejąca nitka ulicy Grunwaldzkiej,
przebudowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Malwową, a także skrzyżowanie z ulicą Smoluchowskiego

wraz z budową wiaduktów. Zostanie
wyremontowane również torowisko
od pętli Budziszyńska do przystanku
Babimojska. Docelowo powstanie
też na Junikowie dworzec, w skład
którego będzie wchodzić budynek
obsługi podróżnych z wc i punktem
sprzedaży biletów, dwa stanowiska
dla tramwajów przyjeżdżających,
dwa dla odjeżdżających oraz dwa stanowiska autobusowe. Całość będzie
zadaszona.
Wykonawcą, z którym zostanie
podpisana umowa na kwotę ponad
108 mln. zł została firma POL-DRÓG
PIŁA. Przewidywany termin oddania
placu budowy wykonawcy to około
4-ego października. Dokładny harmonogram robót i termin rozpoczęcia prac poznamy wkrótce. Również
niedługo zostanie ustalona komunikacja zastępcza na czas remontu.
W procesie tym mają mieć udział
także zainteresowane Rady Osiedli,
których zmiany będą dotyczyły. Jeśli
mają państwo swoje uwagi na ten
temat – proszę o przesyłanie e-maili
na adres: aborkowski@idp.org.pl.
O wszelkich informacjach na ten
temat będziemy na bieżąco Państwa
informować na naszej stronie internetowej www.junikowo.com.

Oburza sposób traktowania
mieszkańców

nienia spowowowane rzekomo ich
protestami.

800 tys. – 2 mln. zł. Ci, którzy to
oglądali mogli uwierzyć. Tymczasem
rzeczywistość jest inna – nawet dolna
granica tych rzekomych odszkodowań pozostaje w sferze marzeń
mieszkańców.

Przez dwa lata i spółka i miasto czyniły puste obietnice, podawały
kolejne terminy. Mieszkańcy, mający
przecież świadomość mających nastąpić zmian, mogli mieć 2 lata czasu
na przygotowanie przeprowadzek.
Mogli, ale ponieważ nie otrzymali obiecanych możliwości i środków
– teraz został im ledwo miesiąc na
likwidację dorobku całego życia (czasem i kilku pokoleń). Takie potraktowanie porównać można chyba tylko
ze słynnymi pruskimi rugami. Mało,
że całkowicie zlekceważono i mieszkańców i radnego Kręglewskiego, to
jeszcze próbowano zrzucić na nich
odpowiedzialność za wszelkie opóź-
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Troska prezesa spółki
Euro 2012
Doktor Andrzej Nowakowski
powiedział: „Możemy tylko się
pochylić, no też mogę jeszcze raz
przeprosić, że nigdy to nie jest to
samo, ale ten cel publiczny, ustawa z kolei o finansach publicznych
pewien kaganiec nam czy spółce, czy
urzędnikom narzuca tak, że apeluję
do zrozumienia – to nie jest nasza
złośliwość” (Teleskop 26.08.2011).
Przy okazji tej wypowiedzi na ekranie
pojawiła się informacja: wysokość
odszkodowania za metr kwadratowy
działki 100-500 zł za nieruchomość
NR 3 (26)
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Arkadiusz Borkowski

Co dalej?
Szykuje się kolejna walka, tym
razem o sprawiedliwość, o dotrzymanie obietnic, o godne traktowanie
mieszkańców. Sądzę, że dotkniętym
wywłaszczeniem osobom potrzebne jest wsparcie i pomoc wszystkich
mieszkańców Junikowa – zwłaszcza
tych posiadających wiedzę z zakresu
prawa i mogących udzielić rad w sprawach związanych wywłaszczeniami.
Wojciech Rodziejczak
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Rozmowa z Panią Elżbietą Marciniak dyr. Gimnazjum nr 58 w Poznaniu

Szkoła sukcesu
Gazeta Junikowska: Pani
Dyrektor, rozmawiamy tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Ilu
nowych uczniów przyjęła w tym roku
szkoła? Czy są to uczniowie z rejonu,
czy są również spoza naszej okolicy?
Elżbieta Marciniak: Szkoła cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród
absolwentów szkół podstawowych
Poznania. Od lat jednak utrzymujemy tę sama liczbę oddziałów uczniów.
Obecnie do naszego gimnazjum uczęszcza 358 uczniów. Są to zarówno osoby
z rejonu jak i spoza. W bieżącym roku
podobnie jak w latach ubiegłych, nie
mogliśmy przyjąć kilkudziesięciu kandydatów.
G.J. Jakiś czas temu poznaliśmy wyniki testów gimnazjalnych
z 2011 roku. Gimnazjum nr 58
uzyskało w nim znakomite rezultaty.
Czy może Pani powiedzieć coś więcej
na ten temat?
E.M. Od lat Gimnazjum nr 58 znajduje się w czołówce szkół uzyskujących
najwyższe wyniki. Utrzymująca się tendencja wskazuje, że nie jest to przypadek, lecz efekt systemowych rozwiązań
pozwalających na wszechstronny rozwój uczniów. Podczas ostatnich egzaminów nasi uczniowie uzyskali wynik
wyższy od średniej miasta Poznania
aż o 17,89 pkt. Nasza szkoła zajmuje
1 miejsce wśród szkół rejonowych.
Analiza tendencji rozwojowej szkoły
(www.oke.poznan.pl) oraz edukacyjnej wartości dodanej (www.ewd.
edu.pl), czyli przyrostu wiadomości
i umiejętności w stosunku do wyników
osiągniętych na sprawdzianie po klasie
szóstej lokuje szkołę w najwyższej grupie wyników. Dotyczy to przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych jak i języków obcych.
G.J. Kto się przyczynił do tego
sukcesu? Mamy zdolną młodzież,
a może jest to efekt znakomitej pracy
nauczycieli?
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E.M. Jedno i drugie. Osobiście
jestem dumna zarówno z młodzieży
jak i nauczycieli, którzy prezentują
wysoki poziom kwalifikacji zawodowych i umiejętności interpersonalnych. Za sukcesami uczniów stoi
ciężka praca nauczycieli wykonywana z pasją. Nasi uczniowie są laureatami konkursów o zasięgu miejskim,
wojewódzkim oraz krajowym. Za
wysokie wyniki w nauce otrzymują
stypendia.
Edukacyjna wartość dodana -– obliczana na podstawie wyników egzaminów – świadczy o efektywnej pracy
nauczycieli. Nasza szkoła należy do
tzw. szkół sukcesu.
Współczesna młodzież posiada szereg talentów i predyspozycji. Rolą
nauczyciela jest ich zdiagnozowanie
oraz zachęcenie młodzieży do rozwoju. Dzięki wysokim kwalifikacjom
i zaangażowaniu nauczycieli możliwe
jest osiąganie sukcesów.
Dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, prowadzone są zajęci
a pozwalające na pokonanie trudności. Uczniowie zdolni oraz wykazujący
zainteresowania uczęszczają na zajęcia
pozalekcyjne grupowe lub indywidualnie. Nie bez znaczenia jest udział
NR 3 (26)
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młodzieży w projektach unijnych lub
miejskich.
Dla młodzieży ważne jest też
poczucie bezpieczeństwa oraz atmosfera. Dobre samopoczucie na terenie
szkoły sprawia, że młodzież wykazuje
zainteresowanie wiedzą, oraz innymi obszarami życia jak np. sportem,
wolontariatem, sztuka, niesieniem
pomocy rówieśnikom.
G.J. Czy umie Pani wskazać jakie
średnie szkoły wybierają absolwenci?
Czy są to licea ogólnokształcące? Czy
absolwenci utrzymują jakiś kontakt
z gimnazjum?
E.M. Nasi absolwenci najczęściej
wybierają licea ogólnokształcące.
Są to licea: LO 1, LO 2, LO 3,
LO 4, LO 6, LO 11 oraz Św. Marii
Magdaleny.
Jednym z powodów naszej dumy
jest fakt, że młodzież nie zrywa kontaktu z naszą szkołą. Absolwenci
odwiedzają nauczycieli indywidualnie
lub umawiają się na spotkania klasowe. Często w sytuacjach problemowych korzystają z naszej pomocy.
Dniem, w którym zawsze gościmy
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naszych absolwentów, jest festyn
szkolny.
G.J. W tym roku po raz pierwszy
podczas rekrutacji do szkoły średniej
będzie się liczył wynik testu z języka
obcego. Jak do tego przygotowana
jest szkoła?
E.M. Egzamin z języka angielskiego będzie odbywał się na poziomie
rozszerzonym dla uczniów kontynuujących naukę języka. Natomiast uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu
z języka, którego naukę rozpoczęli
w gimnazjum mogą wybrać poziom
podstawowy lub rozszerzony. W tym
roku po raz pierwszy uczniowie będą
wykonywać zadania otwarte, w których będą musieli wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi
w języku obcym.
Obecnie umiejętności opisane
w podstawie programowej są tożsame
ze standardami egzaminacyjnymi. Tak
więc nauczyciele przez 3 lata kształcą wszystkie wymagane umiejętności.
Dwa razy do roku przeprowadzamy
diagnozę pozwalającą na określenie
poziomu osiągnięć uczniów oraz realizujemy plany naprawcze mające na
celu korygowanie działań oraz zapewnienie rozwoju kompetencji.
A zatem wiemy, co dzieciom sprawia trudność i nad czym musimy
się pochylić. Ważny jest też egzamin
próbny OKE, bo daje on pełny i obiektywny obraz umiejętności ucznia.
Osobiście uważam, że uwzględnianie wyników z egzaminu z języków
obcych jest bardzo dobrym pomysłem. Nasi absolwenci często narzekają, że nudzą się na lekcjach np.
języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych ponieważ prezentują
zdecydowanie wyższy poziom niż ich
koledzy.
G.J. Jak dobrze wiemy,
Gimnazjum nr 58 posiada również
bardzo nowoczesną i bogatą bazę
techniczną. Czy jest często wykorzystywana na zajęciach, czy raczej
stanowi atrakcyjny dodatek?
E.M. Istotnie, mocną stroną naszej
placówki jest wyposażenie w środki
dydaktyczne. Nowoczesne technolo-
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gie są nieodzownym elementem procesu dydaktycznego i wykorzystywane
są przez wszystkich nauczycieli. Nie
tylko ze względu na to, że postęp
to wymusza, ale również dlatego, że
takie lekcje są dla uczniów atrakcyjne,
co sprzyja nauce.
Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne i zestawy
multimedialne. Gabinety biologiczny
i chemiczny posiadają też wizualizery
(urządzenia współpracujące z tablicą
interaktywną i komputerem) pozwalające na oglądanie powiększonych
obrazów badanych obiektów. Gabinet
biologiczny wyposażony jest w najnowszej generacji mikroskopy, a stanowisko nauczyciela w mikroskop z kamerą. Gabinety chemiczny i fizyczny
umożliwiają przeprowadzanie eksperymentów przez uczniów. Na lekcjach
informatyki młodzież korzysta z laptopów, a na zajęciach dodatkowych
uczniowie programują roboty.
G.J. Nie samą nauką żyje uczeń.
Czy na ten rok przygotowane są
jakieś zajęcia dodatkowe dla uczniów? Czy uczniowie chętnie z nich
korzystają?
E.M. W bieżącym roku szkolnym,
podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty w kołach przedmiotowych (fizyczne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, plastyczne,
polonistyczne, historyczne itp.), teatralnym, wolontariacie, redakcyjnym,
muzycznym. Dużym powodzeniem
cieszy się również koło przedsiębiorczości, robotyka oraz Klub Melomana,
w ramach którego nasi uczniowie –
często wraz z rodzicami – uczestniczą
w spektaklach operowych oraz koncertach w Filharmonii Poznańskiej. Tutaj
muszę się pochwalić, że szkoła nasza
jest liderem publiczności.
Równie ważne są koła sportowe, w których młodzież trenuje piłkę
nożną, siatkową, badminton, tenis
stołowy i koszykówkę. W minionym
roku szkolnym szkoła zajęła 2 miejsce Mistrzostwach Miasta Poznania.
W rywalizacji pokonaliśmy szkoły
sportowe. Nasi uczniowie chętnie
uczestniczą w dodatkowych zajęciach,
o czym świadczy fakt, że szkoła czynNR 3 (26)
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na jest również w soboty i to często do
godziny 16.
G.J. Czego jeszcze brakuje
w szkole? Jaki macie Państwo, jako
dyrekcja i grono pedagogiczne, cel
na ten rok?
E.M. Potrzeby są jak zawsze
duże. Część sprzętu, ze względu na
zużycie, wymaga wymiany. Ponadto
chcielibyśmy przynajmniej jedną salę
lekcyjną wyposażyć w laptopy, co
umożliwiłoby interaktywne nauczanie. Oczywiście nie bez znaczenia jest
pozyskanie środków finansowych na
zajęcia pozalekcyjne. Nowe sale lekcyjne muszą być wyposażone w rolety
i żaluzje. Jest to spory wydatek, z którym będziemy musieli się uporać.
G.J. Na koniec zapytam o współpracę z Radą Osiedla Junikowo.
W jakich dziedzinach Państwo
współpracują? Czy Rada wspomaga
szkołę?
E.M. Współpraca z Radą Osiedla
Junikowo trwa od początku istnienia gimnazjum. Wspólnie realizujemy
różne inicjatywy, np. bieg przełajowy im. Lecha Molewskiego, festyny,
uroczystość nadania szkole imienia
i sztandaru, jubileusz 10-lecia, pomoc
osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej.
Jestem wdzięczna za zrozumienie
potrzeb szkoły i udzielane wsparcie
finansowe. Dzięki otrzymanym środkom finansowym mamy tak bogatą
ofertę zajęć pozalekcyjnych, zatrudniamy native speakerów na lekcjach
języka angielskiego. Ponadto Rada
Osiedla wsparła nas w wyposażeniu
dobudowanej części budynku, w zakupie środków dydaktycznych oraz rozwoju bazy sportowej. Tak więc Rada
Osiedla ma istotny wpływ na to, co
dzieje się w szkole oraz na poziom
kształcenia młodych ludzi.
Korzystając z okazji, chciałabym
szczególnie serdecznie podziękować za
współpracę panom Pawłowi Rosadzie,
Ryszardowi Menke i Markowi
Kałążnemu, którzy ze zrozumieniem
odnoszą się do potrzeb młodzieży.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Sebastian Borkowski
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KĄCIK CZYSTOŚCI
Jak zadbać
o czystość naszego Osiedla?
Odpowiedź prosta – należy dbać
o regularny wywóz śmieci, segregować
odpady oraz sprzątać po naszych pupilach – pieskach.
Szczegółowy zakres obowiązków
i zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania określa
Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Poznania
nr LVIII/780/V/2009 z 7 lipca
2009 r. Uchwałę tę można znaleźć
na stronie internetowej http://bip.
um.poznan.pl. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Dlaczego warto
ją znać? Mówi ona nie tylko o tym, co
jest naszym obowiązkiem, ale jednocześnie możemy dowiedzieć się, czego
możemy wymagać od innych, no i jak
uniknąć przykrych sytuacji w czasie
kontroli posesji w tym zakresie.
Kontrole w sprawach przestrzegania tego regulaminu są od jakiegoś
czasu systematycznie prowadzone na
terenie Miasta Poznania przez pracowników odpowiedzialnych za porządek. Kontrolują czy mamy podpisane
umowy na wywóz nieczystości stałych
(śmieci) oraz ciekłych tj. na odprowadzenie ich do kanalizacji sanitarnej lub
na opróżnianie szamba, jak również
sposób zagospodarowania wody deszczowej. Pamiętać należy, że nie wolno
deszczówki odprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Przy okazji kontrolują
również, czy za nasze psy zapłaciliśmy
podatek i czy pies został zaczipowany.
Za ujawnione nieprawidłowości podczas kontroli Straż Miejska wystawia
mandaty. Tak, więc warto należycie
wywiązywać się z naszych obowiązków.
Nie wszyscy mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z tą uchwałą. Postaram
się przybliżyć najważniejsze jej zapisy
i sukcesywnie je omawiać. Chodzi o to,
byśmy wspólnie dbali o porządek i to
nie tylko przy swojej posesji, ale również umieli egzekwować utrzymanie
czystości od innych. Wszelkie uwagi
i nieprawidłowości można zgłaszać do
Straży Miejskiej lub do odpowiednich
Wydziałów w Urzędzie Miasta.

Zacznę od omawiania wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie własnych nieruchomości i podkreślę te najważniejsze
na dzień dzisiejszy, pomijając obowiązki związane z okresem zimowym.
Przedstawiają się one następująco:
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
na częściach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, przez:
l usuwanie odpadów powstałych
w wyniku remontu i modernizacji lokali
oraz budynków (np. gruzu, itp.);
l utrzymanie w należytym stanie
czystościowo – porządkowym placów
zabaw przeznaczonych do wspólnego
użytku, dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci;
l utrzymywanie ogrodzeń w należytym stanie technicznym;
l uprzątanie
(w szczególności
zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.)
zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytku
(w szczególności sieni, klatek schodowych, korytarzy, kabin dźwigowych,
itp.), studzienek (tzw. świetlików) piwnicznych przyokiennych, jak i oczyszczanie zewnętrznych części budynków,
na które siadają ptaki z zalegających
odchodów ptasich.
2. Interwencyjnym usuwaniem zanieczyszczeń na terenach publicznych
Miasta Poznania oraz na zlecenie właścicieli nieruchomości zajmuje się odpłatnie, Pogotowie Czystości (tel. 986
– całodobowo).
3. Zarządcy dróg i ciągów pieszych
zobowiązani są do rozmieszczenia
odpowiedniej ilości koszy na drobne odpady komunalne; wykonanych
z materiałów niepalnych przy ciągach
pieszych, w tym w szczególności przy
oznakowanych przejściach dla pieszych
oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kosze należy ustawić w odstępach nie większych niż
100 m, wyłożonych każdorazowo po
ich opróżnieniu workami ulegającymi
biodegradacji.
4. Wykonanie obowiązków właścicieli
nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami oraz utrzymania czy-

stości i porządku na terenie budowy,
należy do wykonawcy robót budowlanych.
5. Utrzymanie w należytym stanie
technicznym i w odpowiedniej czystości (usuwanie ogłoszeń, plakatów, napisów, odchodów ptasich, itp.): skrzynek
energetycznych, gazowych, słupów
trakcyjnych i oświetleniowych, budek
telefonicznych, itp. należy do ich właścicieli lub zarządców.
6. Właściciel nieruchomości, prowadzący działalność gastronomiczną lub
handlową w branży spożywczej, zobowiązany jest do:
l zapewnienia wystarczającej ilości
koszy lub pojemników do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku
prowadzonej działalności, w tym także
na potrzeby klientów;
l opróżniania urządzeń, o których
mowa w pkt. 1 z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz w tygodniu;
l sprzątania miejsca prowadzonej
działalności oraz najbliższego otoczenia.
7. Właściciele nieruchomości niezabudowanej zapewniają utrzymanie jej
w odpowiednim stanie czystościowo
– porządkowym poprzez usuwanie na
bieżąco zalegających odpadów, koszenia wysokich traw i chwastów.
To były wymagania, a jakie są obowiązki właściciela nieruchomości.
l Zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery
o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,
z zastrzeżeniem podanym niżej.
l Odpady komunalne, które nie
są zbierane w sposób selektywny,
należy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach wyłącznie do tego
celu przeznaczonych, o minimalnej
pojemności uwzględniającej normy
(które podamy w następnym numerze) i przy częstotliwości wywozu raz
na dwa tygodnie.
W następnym numerze przybliżę
państwu zasady segregowania odpadów i dlaczego warto to robić.
Paulina Kozłowska

