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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

Szanowni Pañstwo
Mieszkañcy Osiedla ¯egrze

Szanowni Pañstwo, mieszkañcy Osiedla ¯egrze. Jak co roku w grudniu oddajemy w Pañstwa rêce drugi i ostatni tegoroczny numer naszego pó³rocznika
– G³os ¯egrza. W numerze mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ miêdzy innymi: o Poznañskim Bud¿ecie Obywatelskim 2014, stanowisku Rady Osiedla ¯egrze w sprawie
budowy bloków komunalnych na osiedlu Or³a Bia³ego, za³o¿eniach bud¿etu osiedla na rok 2014 oraz porady stra¿aków z jednostki ratowniczo-gaœniczej jak bezpiecz-
nie prze¿yæ œwiêta i noc sylwestrow¹.

¯yczymy przyjemnej lektury.
Redakcja

Projekt zak³ada budowê w
roku 2014 œcie¿ek pieszych i
rowerowych ³¹cz¹cych Rata-
je - Park w Poznaniu z Malt¹ i
Wart¹ oraz ulic¹ Jana Paw³a
II. Wspó³inicjatorami projektu
by³y równie¿ Rada Osiedla
Rataje i Inicjatywa Hello Po-
lanka. Pomys³ popar³o a¿ 21
673 osób, a wiêc 10,9%
wszystkich oddanych g³osów.
Z tego 7427 osób odda³o swój

W Poznañskim Bud¿ecie Obywatelskim 2014 drugie miejsce uzyska³ projekt
RoweLOVE Rataje, którego wspó³inicjatorem by³a Rada Osiedla ¯egrze !

g³os przez internet.
Nasz wspólny projekt zde-

cydowanie „pobi³” pozosta³e ra-
tajskie projekty. Dlatego w imie-
niu Rady Osiedla ¯egrze go-
r¹co dziêkujê wszystkim, któ-
rzy pomogli nam w osi¹gniê-
ciu tego sukcesu. Przede
wszystkim dziêkujemy tym,
którzy oddali g³os na RoweLO-
VE Rataje – mieszkañcom
Rataj, innych czêœci Poznania
oraz g³osuj¹cym studentom
(zag³osowa³o na Nas a¿ 3614
studentów niezameldowanych
w Poznaniu !). Ponadto szcze-
gólnie dziêkujemy Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Osiedle M³o-
dych” w Poznaniu, której pra-
cownicy (gospodarze  domów)
zebrali ponad 11 000 podpisów
pod Nasz¹ inicjatyw¹ wœród
mieszkañców spó³dzielczych
osiedli. To ponad po³owa od-
danych na Nas g³osów. Rada
Osiedla ̄ egrze bardzo dziêku-

je obu znajduj¹cym siê na
Osiedlu parafiom ze Starego
¯egrza i Or³a Bia³ego,  które
równie¿ w³¹czy³y siê w akcjê
zbierania podpisów.

Teraz pozosta³ etap reali-
zacji. Niestety w ostatnim cza-
sie pojawi³y siê g³osy ze stro-
ny Zarz¹du Dróg Miejskich, z
których wynika, ¿e mog¹ wy-
st¹piæ problemy z w³asnoœci¹
gruntów po³o¿onych pod jedn¹
z projektowanych alejek. Rada
Osiedla ̄ egrze wspólnie z po-
zosta³ymi inicjatorami projektu
bêdzie aktywnie dzia³aæ na
rzecz mo¿liwie szybkiej reali-
zacji inwestycji. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e jesieni¹ przysz³e-
go roku bêdziemy wspólnie
œwiêtowaæ oddanie do u¿ytku
przynajmniej czêœci œcie¿ek w
ramach RoweLOVE Rataje.

Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady

Osiedla ¯egrze

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i nadchodz¹cego Nowego Roku, ¿yczymy wszystkim
mieszkañcom Osiedla ¯egrze du¿o zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci. ¯yczymy, ¿eby ten œwi¹teczny czas by³
pe³en radoœci i mi³oœci. Niech bêdzie dla Pañstwa
czasem odpoczynku i oderwania od codziennoœci,
spêdzonym w gronie rodziny i przyjació³. A najm³odszym
¿yczymy niezapomnianych prze¿yæ i wspania³ych
prezentów pod choinkê.

Natomiast w Nowym – 2014 Roku, ¿yczymy pogody
ducha i uœmiechu na co dzieñ, a tak¿e  tradycyjnie du¿o
szczêœcia w ¿yciu osobistym oraz satysfakcji z pracy
zawodowej i spo³ecznej.

Rada i Zarz¹d Osiedla ¯egrze

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i nadchodz¹cego Nowego Roku, ¿yczymy wszystkim
mieszkañcom Osiedla ¯egrze du¿o zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci. ¯yczymy, ¿eby ten œwi¹teczny czas by³
pe³en radoœci i mi³oœci. Niech bêdzie dla Pañstwa
czasem odpoczynku i oderwania od codziennoœci,
spêdzonym w gronie rodziny i przyjació³. A najm³odszym
¿yczymy niezapomnianych prze¿yæ i wspania³ych
prezentów pod choinkê.

Natomiast w Nowym – 2014 Roku, ¿yczymy pogody
ducha i uœmiechu na co dzieñ, a tak¿e  tradycyjnie du¿o
szczêœcia w ¿yciu osobistym oraz satysfakcji z pracy
zawodowej i spo³ecznej.

Rada i Zarz¹d Osiedla ¯egrze
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Rada Osiedla ¯egrze
mówi stanowcze NIE
dla nowych bloków

na Or³a Bia³ego

W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele ZKZL, Wy-
dzia³u Gospodarki Nierucho-
moœciami, Miejskiej Pracow-
ni Urbanistycznej, radni miej-
scy z terenu osiedla, przed-
stawiciele Spó³dzielni Miesz-
kaniowej Osiedle M³odych w
Poznaniu, cz³onkowie spó³-
dzielczej Rady Osiedla Or³a
Bia³ego i oczywiœcie Rady
Osiedla ¯egrze. Najbardziej
buduj¹cy by³ jednak masowy
udzia³ mieszkañców osiedla
– sala by³a pe³na, nie starczy-
³o miejsc siedz¹cych, których

Ratajscy stra¿acy ostrzegaj¹!!!

by³o ponad 150. To znak, ¿e
mieszkañcy interesuj¹ siê za-
gospodarowaniem terenów
pod swoimi blokami. Niemal
wszyscy zgromadzeni miesz-
kañcy opowiedzieli siê jedno-
znacznie przeciw jakiejkol-
wiek zabudowie tego terenu.
Takiego samego zdania by³a
spó³dzielcza Rada Osiedla
Or³a Bia³ego. Sami mieszkañ-
cy zebrali kilkaset podpisów.
W efekcie Rada Osiedla
¯egrze negatywnie zaopinio-
wa³a projekt ZKZL. Rada
podjê³a tak¿e drug¹ uchwa-

Rada Osiedla ¯egrze negatywnie zaopiniowa³a propozycjê Zarz¹du Komunalnych Zaso-
bów Lokalowych wybudowania w centrum osiedla Or³a Bia³ego bloków z mieszkaniami komu-
nalnymi. ̄ eby poznaæ opinie mieszkañców Rada zorganizowa³a w dniu 16 paŸdziernika w auli
Szko³y Podstawowej nr 64 na os. Or³a Bia³ego konsultacje z mieszkañcami osiedla.

³ê, kierowan¹ do Wydzia³u
Gospodarki Nieruchomoœcia-
mi, w której sprzeciwi³a siê
wszelkim pomys³om prób
sprzeda¿y tego terenu w
przysz³oœci.

W odpowiedzi na stano-
wisko Rady Osiedla ¯egrze,
ZKZL poinformowa³, ¿e ”kon-
centruje siê na poszukiwaniu
innych lokalizacji przezna-
czonych pod budowê no-
wych bloków komunalnych”.

Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady

Osiedla ¯egrze

Przygotowa³:
kpt. Jacek Orlikowski

Zastêpca Dowódcy Jednostki
“Ratowniczo – Gaœniczej Nr 7

(Poznañ – Rataje)

O czym nale¿y pamiêtaæ przygotowuj¹c
mieszkania i domy na Œwiêta?

Najczêœciej do po¿arów w okresie przedœwi¹tecznym
dochodzi z powodu nierozwagi, poœpiechu czy zaniedbania.
Przygotowuj¹c œwi¹teczne dania nie nale¿y zostawiaæ ich bez
nadzoru na w³¹czonym gazie czy kuchence elektrycznej. Po-
zostawienie bez dozoru rozgrzanych urz¹dzeñ elektrycznych
(kuchenek gazowych, elektrycznych, piekarników i opieka-
czy), a tak¿e przeci¹¿enia instalacji elektrycznej, spowodo-
wane w³¹czeniem nadmiernej iloœci odbiorników elektrycz-
nych, s¹ najczêstszymi przyczynami po¿arów.

Dekoruj¹c œwi¹tecznymi ozdobami i lampkami mieszkania

BEZPIECZNE ŒWIÊTA

Grudzieñ jest okresem gor¹czkowych przygotowañ do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i powitania Nowego Roku.
W tym czasie „ogólnego roztargnienia” bardzo czêsto dochodzi do ró¿nego rodzaju niebezpiecznych zdarzeñ.

czy domy nale¿y mieæ na uwadze bezpieczeñstwo w³asne,
rodziny i s¹siadów. Zewnêtrzne œwi¹teczne oœwietlenie miesz-
kania czy  domu mo¿e okazaæ siê niebezpieczne w przypad-
ku, gdy nie jest przystosowane do u¿ywania w warunkach ze-
wnêtrznych. Kolorowe lampki nie maj¹ce odpowiedniej izolacji
mog¹ po namokniêciu na deszczu czy œniegu spowodowaæ
zwarcie instalacji elektrycznej lub pora¿enie pr¹dem.

Nie nale¿y pozwalaæ na odpalanie „zimnych ogni” przez
dzieci bez nadzoru osób doros³ych, gdy¿ wytwarzaj¹ one
wysok¹ temperaturê i mog¹ spowodowaæ po¿ar b¹dŸ opa-
rzenia. Pamiêtajmy te¿, aby zawsze trzymaæ zapa³ki i zapal-
niczki w miejscu niedostêpnym dla dzieci.

Drzewko choinkowe w domu nale¿y ustawiæ w bezpiecz-

nej odleg³oœci (wg przepisów minimum 60 cm) od kominków,
pieców, grzejników itp. oraz zas³on i firanek. Zarówno natural-
na jak i sztuczna choinka s¹
materia³ami ³atwopalnymi. Na
choinkach nie nale¿y zapalaæ
œwieczek pal¹cych siê otwar-
tym ogniem. Œwieczek i
œwieczników nie nale¿y rów-
nie¿ ustawiaæ zbyt blisko cho-
inek i innych materia³ów pal-
nych oraz nie dopuœciæ do
zapalenia siê ozdób na³o¿o-
nych na œwieczniki.

11 listopada na ¯egrzu
W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci 11 listopada mieszkañcy osiedla ¯egrze po raz dwu-

nasty z rzêdu œwiêtowali odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci na imprezach zorga-
nizowanych przez jednostkê pomocnicz¹ miasta Poznania - Radê Osiedla ̄ egrze.

Jak co roku, od rana do
wczesnych godzin popo³u-
dniowych w sali gimnastycz-
nej Zespo³u Szkó³ nr 1 na os.
Stare ̄ egrze odbywa³ siê tur-
niej pi³ki no¿nej. Kolejny rok
z rzêdu cieszy³ siê bardzo du-
¿ym zainteresowaniem. Tym

razem rywalizowa³o 18 ze-
spo³ów, w których ³¹cznie za-
gra³o ponad 160 m³odych
adeptów pi³ki no¿nej. Zwy-
ciêzcy ka¿dej kategorii otrzy-
mali pami¹tkowe puchary, a
sêdziowie, którymi byli na-
uczyciele wychowania fizycz-

nego z osiedlowych szkó³,
przyznali równie¿ statuetki
dla najlepszego zawodnika i
bramkarza turnieju. Wszyst-
kie dru¿yny staj¹ce na po-
dium otrzyma³y pami¹tkowe
medale – odpowiednio kolo-
ru z³otego, srebrnego lub br¹-
zowego, a ka¿dy uczestnik
dodatkowo pi³kê no¿n¹ w pre-
zencie.

W ramach obchodów, o
godzinie 15.00 odby³a siê w
koœciele pod wezwaniem œw.
Mateusza Aposto³a i Ewange-
listy na os. Or³a Bia³ego msza
w intencji ojczyzny. Po mszy
uczestnicy udali siê w uroczy-
stym przemarszu do auli Ze-
spo³u Szkó³ na os. Stare

¯egrze, gdzie odby³ siê oko-
licznoœciowy koncert dla po-
nad 200 przyby³ych miesz-
kañców. Po koncercie, na
wszystkich przyby³ych miesz-

kañców czeka³ poczêstunek
– grochówka oraz oczywiœcie
tradycyjny rogal œwiêtomar-
ciñski. Warto dodaæ, ¿e
wszystkie imprezy w ramach

obchodów zosta³y jak co roku
sfinansowane w ca³oœci z
bud¿etu osiedla ¯egrze.

SZO

...to impreza na sta³e wpi-
suj¹ca siê w kalendarz osie-
dlowych wydarzeñ. Tegorocz-
ny Bieg odby³ siê w sobotê 21
wrzeœnia i zwi¹zany by³ z
przypadaj¹cym w tym dniu
odpustem parafii na osiedlu
Or³a Bia³ego. Uczestnicy po
raz XIV biegli pod has³em
„Biegiem Chwalmy Pana”

Zwyciêzcy biegów w ka¿-
dej kategorii wiekowej otrzy-
mywali medale oraz nagrody

rzeczowe. Nie zabrak³o rów-
nie¿ upominków dla ca³ych
rodzin, których przedstawicie-
le odwa¿yli siê pokonywaæ
trasê wspólnie. Na wszyst-
kich uczestników biegu, a tak-
¿e kibiców czeka³ gor¹cy po-
si³ek – tradycyjna ju¿ gro-
chówka.

Cieszy fakt, ¿e ka¿dego
roku od czternastu lat Bieg
Œwiêtego Mateusza groma-
dzi wielu mieszkañców nie

Bieg Œwiêtego Mateusza
tylko osiedla Or³a Bia³ego, ale
tak¿e osoby z ca³ego Pozna-
nia. W tym roku udzia³ w bie-
gu wziê³a rekordowa liczba
160 osób.

XIV Bieg odby³ siê dziêki
Radzie Osiedla ̄ egrze, Akcji
Katolickiej parafii Œwietego
Mateusza Aposto³a i Ewange-
listy, Izbie Celnej w Poznaniu
oraz serwisowi OtoDom.pl.

£ukasz Kapustka
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INFORMACJE ZARZ¥DU OSIEDLA O BUD¯ECIE
OSIEDLA NA 2014 ROK

Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta Poznania okreœlaj¹c¹  wy-
sokoœæ  œrodków przyznanych do wydatkowania przez Osie-
dla w 2014 roku, Rada Osiedla ¯egrze dokona³a podzia³u
przydzielonych  œrodków, przyjmuj¹c nastêpuj¹cy Plan Bu-
d¿etowy na 2014 rok:

Zadania inwestycyjne realizowane samodzielnie przez
Osiedle:

Dofinansowanie budowy i zakupu wyposa¿enia 2 placów
zabaw na Osiedlu Stare ¯egrze i Polan w porozumieniu ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Osiedle M³odych – 75 tys. z³.

Dofinansowanie budowy i zakupu wyposa¿enia si³owni na
Osiedlu Or³a Bia³ego w porozumieniu ze Spó³dzielni¹ Miesz-
kaniow¹ Osiedle M³odych – 45 tys. z³.

Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych na Osie-
dlu Or³a Bia³ego w porozumieniu ze Spó³dzielni¹ Mieszka-
niow¹ Osiedle M³odych – 10 tys. z³.

Zadania inwestycyjne ze œrodków Osiedla przekazane

do realizacji przez Wydzia³y Urzêdu Miasta Poznania:
Prace remontowe w SP64 – 30 tys. z³. przez Wydzia³

Oœwiaty UMP
Prace remontowe w Zespole Szkó³ nr 1 – 46 tys. z³. przez

Wydzia³ Oœwiaty UMP
Prace remontowe w przedszkolach nr 20 , 21, 178 – 25

tys. z³. przez Wydzia³ Oœwiaty UMP
Zakup i monta¿ stojaków rowerowych przy Zespole Szkó³

nr 1 – 3 tys. z³. przez Wydzia³ Oœwiaty UMP
Dofinansowanie budowy œcie¿ki rowerowej w Parku Ra-

taje – 42  tys. z³. przez Zarz¹d Dróg Miejskich.

Zadania pozosta³e przekazane do realizacji ze œrodków
Osiedla przez jednostki organizacyjne UMP:

Dofinansowanie wypoczynku zimowego w placówkach
szkolnych na terenie Osiedla -27 tys. z³.-przez W.O.

Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y
z terenu Osiedla-31 tys. z³. -przez W.O.

Organizacja imprez i festynów sportowych dla dzieci, m³o-

dzie¿y i mieszkañców Osiedla-30 tys. z³. -przez W.O.
Organizacja imprez i spotkañ okolicznoœciowych dla m³o-

dzie¿y i mieszkañców Osiedla-32,5 tys. z³. -przez W.O.
Konserwacja zieleni na terenie Osiedla – 8,369 tys. z³.-

przez Zarz¹d Zieleni Miejskiej.
Zarz¹d Osiedla, jako organ odpowiedzialny za przygoto-

wanie kolejnego Planu Bud¿etowego na 2015 rok, zaprasza
wszystkich mieszkañców Osiedla do zg³aszania swoich uwag
i propozycji , które ich zdaniem powinny zostaæ uwzglêdnio-
ne i objête realizacj¹ w tym Planie. Bezpoœredni  kontakt e-
mailowy z Rad¹ i Zarz¹dem Osiedla mo¿ecie Pañstwo na-
wi¹zaæ ze strony internetowej Osiedla ¯egrze - http://ze-
grze.poznan.pl

Zachêcam tak¿e wszystkich mieszkañców Osiedla do
zg³aszania wszelkich propozycji, potrzeb i problemów, któ-
rych rozwi¹zaniem Rada i Zarz¹d Osiedla zgodnie z posia-
danymi kompetencjami bêd¹ mog³y siê zaj¹æ.

Wies³aw Krzywiñski
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla

W okresie zimowym
mieszkañcy poznañskich
osiedli spotykaj¹ siê z uci¹¿-
liwym problemem, jakim jest
koczowanie osób bezdom-
nych na klatkach schodo-
wych. Od tego utrapienia nie
s¹ tak¿e wolni mieszkaj¹cy
na osiedlu Or³a Bia³ego oraz
Stare ¯egrze. Im na dworze
temperatura ni¿sza, tym
wiêksza aktywnoœæ bezdom-
nych w blokach.

Z uci¹¿liwoœci¹, jak¹ jest
pozostawianie nieczystoœci
przez takie osoby, walczyæ
nale¿y bezapelacyjnie. Mia-
sto Poznañ posiada wiele
miejsc pomocy dla osób bez-
domnych. Ka¿dy kto potrze-
buje pomocy mo¿e skorzy-

Rada Osiedla ¯egrze
obecnej kadencji ju¿ w roku
2011 za sprawê bardzo
wa¿n¹ przyjê³a udoskonale-
nie wymiany informacji po-
miêdzy mieszkañcami
Osiedla ¯egrze, a radnymi.
St¹d te¿ poza biuletynem
„G³os ¯egrza” redagowa-
nym i wydawanym dwa razy
do roku w grudniu 2011 roku
uruchomiona zosta³a strona
internetowa Rady u³atwiaj¹-

Bezdomny te¿ cz³owiek ! Facebook
Rady Osiedla ¯egrze

staæ z bezp³atnych noclegow-
ni, czy jad³odajni na terenie
Miasta. Osoby bezdomne nie
s¹ pozostawione same sobie.
Musz¹ jednak chcieæ przyj¹æ
tak¹ pomoc. Wiele osób jed-
nak odmawia jakiejkolwiek
pomocy ze strony Miasta.

Apelujemy wiêc, aby za
ka¿dym razem, gdy spotkaj¹
siê Pañstwo z problemem
bezdomnoœci informowaæ od-
powiednie s³u¿by miejskie:
Stra¿ Miejsk¹ pod numerem
telefonu 986 lub Miejski Oœro-
dek Pomocy Rodzinie 61-
646-33-44. Od wielu lat pro-
wadzone s¹ wspólne akcje
Stra¿y Miejskiej oraz pracow-
ników MOPRu polegaj¹ce
miêdzy innymi na odwiedza-

niu tak zwanych „koczowisk
bezdomnych” i przekazywa-
niu informacji o punktach, w
których bezdomni mog¹
otrzymaæ pomoc. Ignorowa-
nie obecnoœci œpi¹cych na
terenie klatek schodowych
lub wspieranie ich finansowo,
czy przekazywanie im posi³-
ków sprawia, ¿e osoby takie
nie chc¹ korzystaæ z nocle-
gowni i jad³odajni.

Bezdomnoœæ to wielka
krzywda dla osób jej doœwiad-
czaj¹cych, ale pomagajmy w
sposób w³aœciwy: informujmy
odpowiednie s³u¿by miejskie.
Nie pozostawajmy bezczyn-
ni w tej sprawie.

£ukasz Kapustka

ca kontakt (http://www.ze-
grze.poznan.pl). Cieszy nas
fakt, ¿e witryna jest dla wie-
lu z Pañstwa zarówno Ÿró-
d³em informacji, jak i plat-
form¹ s³u¿¹c¹ do przesy³a-
nia swoich opinii.

Wychodz¹c tak¿e na-
przeciw oczekiwaniom
mieszkañców oraz korzy-
staj¹c z popularnoœci porta-
lu spo³ecznoœciowego Fa-
cebook uruchomiony zosta³

tak¿e profil Osiedla ̄ egrze.
Wszystkich Pañstwa miesz-
kaj¹cych na terenie dzia³a-
nia Samorz¹du Pomocni-
czego  ̄ egrze, a wiêc osie-
dlach Or³a Bia³ego, Stare
¯egrze, Polan, zachêcamy
do odwiedzenia i polubienia
naszego profilu: https://
www.facebook.com/Ze-
grze.Poznan

£ukasz Kapustka

Ratajscy stra¿acy ostrzegaj¹!!!

Przygotowa³:
kpt. Jacek Orlikowski

Zastêpca Dowódcy Jed-
nostki “Ratowniczo –

Gaœniczej Nr 7
(Poznañ – Rataje)

BEZPIECZNY
SYLWESTER

Nieumiejêtne obchodze-
nie siê z petardami i fajerwer-
kami jest przyczyn¹ wielu
wypadków. Najczêstsze kon-
sekwencje takiego zachowa-
nia to: po¿ar, oparzenia skó-
ry, zapalenie siê w³osów i
odzie¿y, uszkodzenia cia³a,
utrata wzroku, kalectwo, a
nawet œmieræ. ̄ eby temu za-
pobiec nale¿y przestrzegaæ
ustalonych zasad. Po pierw-
sze powinniœmy zapoznaæ siê
z instrukcj¹ obs³ugi tych ma-
teria³ów i uwa¿aæ na dzieci
podczas ich odpalania. Po
drugie nale¿y zachowaæ
trzeŸwoœæ i nie u¿ywaæ petard
w pomieszczeniach zamkniê-
tych, balkonach i tarasach, a
tak¿e nie trzymaæ ju¿ odpa-
lonych fajerwerków w d³o-
niach. Fajerwerkami i petar-
dami powinni zajmowaæ siê
tylko doroœli. To materia³y
wybuchowe, których nieumie-
jêtne u¿ywanie mo¿e dopro-
wadziæ do nieszczêœcia.

Fajerwerki mog¹ uœwiet-
niæ ka¿d¹ imprezê lub staæ siê

przyczyn¹ tragedii. To mate-
ria³y ³atwopalne i wybuchowe,
dlatego nale¿y z nimi odpo-
wiednio postêpowaæ. Co roku
w ca³ym kraju odnotowuje siê
w ostatnim dniu roku kilka-
dziesi¹t przypadków udziela-
nia pomocy w zwi¹zku z wy-
padkami przy odpalaniu fajer-
werków.

RADZIMY !!!
W przypadku zapalenia

siê odzie¿y lub w³osów nie
biegaj dooko³a, bo jeszcze
bardziej rozniecisz p³omienie.
Po³ó¿ siê i przetaczaj siê po
pod³o¿u. Utrudni to rozprze-
strzenianie siê ognia. Zduœ
p³omienie ciê¿kim materia-
³em, np. p³aszczem lub ko-
cem.

PAMIÊTAJ !!!
Przy odpalaniu fajerwerków

zawsze pamiêtajmy o
poni¿szych zasadach:

NIEWYPA£:
o nie podchodŸ przez 10 -

30 min.
o nigdy nie próbuj odpalaæ

ponownie.

o podnoszenie petard, któ-
re wybuchaj¹ z opóŸnio-
nych zap³onem to naj-
czêstsza przyczyna wy-
padków.

NIE POCHYLAJ SIÊ:
o nie nale¿y pochylaæ siê

nad fajerwerkami przy od-
palaniu, ani te¿ po skoñ-
czonym efekcie.

o zbyt wczesne odpalenie
mo¿e poparzyæ Twoj¹
twarz.

o w zale¿noœci od potrzeby
odpalaj kucaj¹c z boku
albo na stoj¹co.

RAKIETA LECI
Z PATYKIEM:

o nie nale¿y wbijaæ rakiety
w ziemiê tylko wstawiæ
pionowo w butelkê, rurkê
itp.

o jak nie poleci to wybuch-
nie na poziomie zero.

RZYMSKIE OGNIE:
o rurkê nale¿y zakopaæ,

albo wbiæ w œnieg - trzy-
manie rurki w d³oni nie jest
w³aœciwe.

o mo¿e siê zdarzyæ (spora-
dycznie), ¿e ostatnia kul-
ka wyleci „ty³em” rurki -
sprawdŸ czy nie ma tam
Twojej d³oni ani innych
ludzi.

o rzymskie ognie k³adŸ p³a-
sko na ziemi obrazkiem
do góry - nie stawiaj pio-
nowo.

o motyle jak nazwa wska-
zuje lataj¹, kiedy posta-
wisz pionowo, obrazkiem
w Twoj¹ stronê, to mo¿e
polecieæ w Twoim kierun-
ku i Ciê zraniæ.

WYRZUTNIE
o zawsze zabezpieczaj wy-

rzutnie przed przewróce-
niem podczas wystrza³u,

np.: obstaw kamieniami,
przymocuj taœm¹ do wbi-
tego w ziemiê patyka

NIE WOLNO  !!!
o u¿ywaæ fajerwerków w

pomieszczeniach za-
mkniêtych,

o wypuszczaæ fajerwerków
z okien i balkonów, gdy¿
mog¹ wpaœæ z powrotem
do mieszkania lub miesz-
kania s¹siadów powodu-
j¹c po¿ar czy obra¿enia
cia³a,

o wrzucaæ ani kierowaæ fa-
jerwerków w miejsca,
gdzie przebywaj¹ lub
mog¹ przebywaæ ludzie,

o rzucaæ fajerwerków na
samochody oraz w okoli-
cach stacji paliw i zbiorni-
ków z p³ynami ³atwopal-
nymi.

PAMIÊTAJ !!!
Bawi¹c siê fajerwerkami

bierzesz odpowiedzialnoœæ
za ewentualne szkody, które
mog¹ one spowodowaæ.

NIGDY NIE PRZERA-
BIAJ ZAKUPIONYCH FA-

JERWERKÓW ANI NIE
PRÓBUJ ROBIÆ ICH SA-
MODZIELNIE !!!

PAMIÊTAJ, ABY ZA-
WSZE POSTÊPOWAÆ
ZGODNIE Z ZA£¥CZON¥
INSTRUKCJ¥ U¯YTKOWA-
NIA !!!

¯yczymy bezpiecznej
zabawy sylwestrowej!!!
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W Zespole Szkó³  z Od-
dzia³ami Integracyjnymi nr 1
dzieje siê bardzo du¿o.  Za-
koñczenie roku szkolnego nie
zamyka naszej placówki na
potrzeby uczniów i œrodowi-
ska. Do zorganizowania
i uatrakcyjnienia wakacji

przyczyni³a siê ogromna
¿yczliwoœæ i wydatna pomoc
finansowa Rady Osiedla
¯egrze, która ponadto wspie-
ra nas finansowo w codzien-
nym funkcjonowaniu szko³y.

Zorganizowaliœmy jak co
roku Integracyjn¹ Akcjê Lato.
Program zajêæ dla dzieci by³
bardzo bogaty. Uczniowie
uczestniczyli w warsztatach
muzealnych, odbyli rejs stat-
kiem po Jeziorze Kórnickim
i wycieczkê na Ranczo do
Dachowa. Na weso³o i spor-
towo grali w minigolfa,
zje¿d¿ali torem saneczko-
wym i pontonami na Malta Ski
w Poznaniu. Wszyscy aktyw-
ni uczestnicy Integracyjnej

Akcji Lato zostali nagrodze-
ni.

Na osiedlu Stare ¯egrze
jesteœmy znacz¹c¹ i liczn¹
szko³¹. Integracyjny charak-
ter naszej placówki otwiera j¹
na uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Mamy 13 oddzia³ów w szko-
le podstawowej co stanowi

232 uczniów, w tym dwie ze-
rówki, a w gimnazjum 14 od-
dzia³ów obejmuj¹cych 332
uczniów.

Nowy rok szkolny roz-
pocz¹³ siê inaczej. Do nasze-
go budynku Zespo³u Szkó³ z
Oddzia³ami Integracyjnymi nr

1, który do tej pory by³ sie-
dzib¹ Szko³y Podstawowej nr
50 im. 1 Dywizji Pancernej
gen. St. Maczka oraz Gimna-
zjum nr 27 im. gen. Stanis³a-
wa Maczka do³¹czy³o Przed-
szkole nr 186 „Mieszkañcy
£¹ki”, które zajmuje 4 du¿e
sale dydaktyczne i obejmuje
100 dzieci. Zatem ca³y Zespó³
Szkó³ z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi nr 1 liczy oko³o 700
uczniów. Ponadto dysponuje
w³asnym placem zabaw. Od
trzylatków dzieci wprowadza-
ne s¹ w œwiat liter, poznaj¹
najbli¿sze œrodowisko, a pro-
ponowane zabawy, zajêcia i
wycieczki pozwalaj¹ na roz-
wój aktywnoœci w³asnej i bo-

gacenie wiedzy o otaczaj¹-
cym œwiecie. Pobyt dzieci w
przedszkolu uatrakcyjniaj¹
liczne zajêcia dodatkowe: ryt-
mika, logopedia, religia, spo-
tkania teatralne oraz koncer-
ty muzyczne. Bardzo du¿ym
zainteresowaniem ciesz¹ siê
imprezy rodzinne o charakte-
rze integracyjnym: wycieczki

z udzia³em dzieci i rodziców,
wspólne wigilie po³¹czone z
jase³kami  baliki karna-
wa³owe oraz festyny. Zapra-
szamy do odwiedzania na-
szej strony internetowej
www.p186.pl

Poza dzia³alnoœci¹ edu-

kacyjn¹ i wychowawcz¹
szko³y, kszta³tujemy postawy
w dziedzinie kultury, sportu i
patriotyzmu. Podejmowane
dzia³ania s³u¿¹ budowaniu
wiêzi miêdzyludzkich, znajdo-
waniu swojego miejsca w
spo³ecznoœci szkolnej, lokal-
nej, rodzinnej. W tradycjê
naszej szko³y na dobre wpi-
sa³a siê w kalendarz jesien-
na impreza œrodowiskowa  -
,,Œwiêto Plonów”.  Corocznie
odbywa siê ona pod innym
has³em. W tym roku – ca³y
œwiat tañczy³. Wystêpy
uczniów uatrakcyjni³ urokliwy
pokaz taneczny wykonany
przez zespó³ nauczycielski.
Pachnia³o sa³atkami, cia-

stem, kiszonymi ogórkami,
goframi. Stragany pe³ne by³y
kolorów, goœci³y owoce i wa-
rzywa. Mieliœcie Pañstwo
okazjê wspó³tworzyæ klimat
tego spotkania i skosztowaæ
przygotowanych smako³y-
ków. Tego samego dnia gim-
nazjaliœci bawili siê na spor-
towo. Odby³y siê ró¿norodne

gry i zabawy. Jedn¹ z kate-
gorii by³ konkurs na najcie-
kawsze przebranie za zwie-
rzê domowe. Okaza³o siê, ¿e
kreatywnoœci z ca³¹ pewno-
œci¹ nigdy nie zabraknie na-
szym uczniom. Plastycy two-
rzyli pomys³owe grafiti. Hitem
dnia okaza³y siê konkurencje
sportowe: tor przeszkód, bieg
wahad³owy, przeci¹ganie liny.
Wszystkie dyscypliny roz-
grzewa³y zawodników i oso-
by dopinguj¹ce. Uczniowie
cieszyli siê z licznych nagród
ufundowanych przez Radê
Osiedla ¯egrze.

Nasza szko³a propaguje
rozwój sportu, szczególnie w
zakresie tenisa sto³owego i
siatkówki. Uczniowie osi¹-
gaj¹ liczne sukcesy sportowe.
W tym roku uczniowie SP 50
zdobyli I i II miejsce w Mi-

strzostwach Szkó³ Podstawo-
wych w Dru¿ynowym Tenisie
Sto³owym w kategorii dziew-
cz¹t i ch³opców awansuj¹c do
fina³u wojewódzkiego oraz
pierwsze miejsce w turnieju
pi³ki no¿nej z okazji Dni
¯egrza. Gimnazjaliœci bior¹
udzia³ w turnieju pi³ki siatko-
wej pla¿owej. W lekkoatlety-
ce zdobyli pierwsze miejsce
w miêdzyszkolnym mityngu
szkó³ gimnazjalnych oraz dru-
gie miejsca w Lidze Gimna-
zjalnej w pi³ce siatkowej
dziewcz¹t i ch³opców.

¯yjemy sportem równie¿
poza szko³¹. Z racji wieku nie
mo¿emy startowaæ w mara-
tonach, jednak uczestniczy-
my w nich ¿ywo kibicuj¹c.

Ponad siedemdziesiêcioro
uczniów gimnazjum i szko³y
podstawowej pod opiek¹ na-
uczycieli gor¹cym dopingiem,
entuzjastycznymi okrzykami i
gromkimi oklaskami zachêca-
³o uczestników 14. Poznañ-
skiego Maratonu do wytrwa-
nia w wielkim wysi³ku. Wielo-
krotnie zdarza³o siê, ¿e towa-
rzyszyliœmy biegaczom na
krótkich odcinkach. Uczestni-
cy maratonu dziêkowali nam
za sympatiê i serdeczny do-
ping.

Nasze dzieci bardzo ko-
chaj¹ teatr i kino. M³odsi
uczniowie regularnie bior¹
udzia³ w warsztatach w ra-
mach Akademii Filmowej.
Gimnazjaliœci byli na filmie
historycznym, „Sierpniowe
niebo. 63 dni chwa³y”. Nie-
zwyk³e po³¹czenie oryginal-

nych fragmentów kronik fil-
mowych z powstania, tak by
wraz z losami bohaterów two-
rzy³y zwart¹, konsekwentn¹
fabu³ê okaza³o siê ciekawym
zabiegiem artystycznym. By-
liœmy pod wra¿eniem.

M³odsi uczniowie trafili do
bardzo ciekawego miejsca;
otwarta we wrzeœniu tego
roku Scena Wspólna na Cy-
tadeli zaproponowa³a nam
œwietne przedstawienie
„ChodŸ na s³ówko”. Tradycj¹
ca³ej szko³y s¹ wyjazdy do
teatru w GnieŸnie. W tym
roku trzecie klasy gimnazjum
mia³y przyjemnoœæ ogl¹daæ
sztukê pt. „Zemsta”. Byliœmy
dumni z naszych dzieci, któ-
re nie tylko œwietnie siê bawi-

³y, ale umia³y siê piêknie za-
chowaæ.

Tu¿ przed Œwiêtem Odzy-
skania Niepodleg³oœci w auli
szko³y z udzia³em chóru roz-
brzmiewa³y pieœni patriotycz-
ne, zgodnie z ceremonia³em
wchodzi³y sztandary szko³y.
Tej wielkiej lekcji historii towa-
rzyszy³ podnios³y i patriotycz-
ny nastrój. Uczniowie uczyli
siê piêknych postaw, aktor-
stwa, obcowania ze scen¹,
przygotowali interesuj¹ce
prezentacje multimedialne.

11 listopada, jak co roku,
szko³a otworzy³a swoje po-
dwoje na obchody Œwiêta or-
ganizowane i hojnie sponso-
rowane przez Samorz¹d
Osiedla ¯egrze. Po raz dwu-
nasty od godziny 8.00 licznie
zebrali siê w sali gimnastycz-
nej sympatycy pi³ki no¿nej.

Udzia³ w rozgrywkach wziê³o
osiemnaœcie dru¿yn. Na za-
koñczenie wrêczono medale,
puchary (m.in. dla najlepsze-
go strzelca, najsympatycz-
niejszego zawodnika, najlep-
szego kapitana). Rozgrywki
odbywa³y siê z udzia³em du-
¿ej grupy kibiców – dziadko-
wie, rodzice, rodzeñstwo. Po
raz kolejny wszyscy uczest-
nicy zawodów wychodzili
z prezentem w postaci pi³ki
no¿nej.

Dyrektor Zespo³u Szkó³
z Oddzia³ami Integracyjny-
mi nr 1- Alina Dobrzyñska

Zastêpcy dyrektora- Danuta
Leszczyñska, Antonina
Wi¹cek, Alina Pilarczyk


