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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

Kolejna kadencja powoli dobiega koñca
Szanowni Pañstwo, mieszkañcy Osiedla ̄ egrze. Oddajemy w Pañstwa rêce pierwszy w tym roku i zarazem przedostatni w tej kadencji

Rady numer naszego czasopisma – G³os ¯egrza. W marcu 2015 roku koñczy siê bowiem czteroletnia kadencja poznañskich rad osiedli i
odbêd¹ siê wtedy wybory do poznañskich jednostek pomocniczych na nastêpn¹ kadencjê.

Kolejny numer G³osu ̄ egrza pojawi siê w Pañstwa domach w grudniu. Wtedy te¿ postaramy siê dokonaæ podsumowania ca³ej czterolet-
niej naszej kadencji, przedstawimy nasze osiagniêcia, chocia¿ nie wszyskie zamierzenia uda³o nam siê zrealizowaæ.  W bie¿¹cym nume-
rze chcemy natomiast przedstawiæ Pañstwu nasze dotychczasowe tegoroczne dzia³ania i plan na rok 2015 (który bêdzie ju¿ w wiêkszoœci
realizowaæ nowa Rada po wyborach). Zachêcamy te¿ zawsze do odwiedzin naszej strony internetowej www.zegrze.poznan.pl, gdzie regu-
larnie publikujemy aktualnoœci dotycz¹ce dzia³añ Rady i naszego terenu. Jest to te¿ podstawowy kana³, poprzez który komunikujemy siê z
mieszkañcami osiedla. Poniewa¿ przez ca³e miesi¹ce nikt nie przychodzi³ na dy¿ury Rady, zdecydowaliœmy postawiæ na kontakt elektro-
niczny. Dy¿ury odbywamy nieregularnie, zawsze przed sesjami Rady. Przypominamy te¿, ¿e sesje s¹ publiczne i otwarte dla mieszkañców.
Informacje o terminach sesji podajemy na stronie internetowej. Zachêcamy jednak do przekazywania nam uwag, spostrze¿eñ i wniosków
przede wszystkim za poœrednictwem strony internetowej.

                                                                                                                                             Szymon Ossowski - Przewodnicz¹cy Rady

Szanowni mieszkañcy Osiedla ¯egrze
Uprzejmie informujemy, ¿e Centrum Badañ Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu przeprowadza badania na temat jakoœci nauczania i funkcjonowa-
nia szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznañ-
skiej. Badanie adresowane jest do rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz tegorocznych maturzystów (a wiêc tych, którzy ukoñczyli w
tym roku naukê w szko³ach ponadgimnazjalnych- liceach i technikach). Ankieta sporz¹-
dzona zosta³a w wersji elektronicznej, a jej wype³nienie zajmuje ok. 15 minut. Celem g³ów-
nym badania jest poznanie opinii spo³ecznej na temat jakoœci poznañskiej edukacji, a
wyniki ankiet pozwol¹ na zdiagnozowanie mocnych i s³abych stron szkolnictwa w aglo-
meracji poznañskiej.

Ankieta dla tegorocznych maturzystów znajduje siê na stronie: www.cbm.amu.edu.pl/
ankieta1

Login:ankieta1
Has³o:cbm1

Ankieta dla rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawowych i gimanzjalnych
znajduje siê na stronie:

 www.cbm.amu.edu.pl/ankieta2
Login:ankieta2

Has³o:cbm2
Uprzejmie zachêcamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w badaniu!

Najm³odsi mieszkañcy Osiedli Polan  i Stare ¯egrze dziêki wspólnej inwestycji
Rady Osiedla ̄ egrze i Spó³dzielni Mieszkaniowej „Osiedle M³odych”, otrzymali póŸn¹
wiosn¹ nowe miejsca i urz¹dzenia do zabawy. Na osiedlu Polan, przy budynku nr
27-31, obok wybudowanej wspólnie rok wczeœniej si³owni, powsta³ nowy plac za-
baw. Natomiast trzy place zabaw na osiedlu Stare ¯egrze zosta³y uzupe³nione no-
wymi urz¹dzeniami, poniewa¿ te dotychczasowe by³y ju¿ wys³u¿one.

To ju¿ kolejna wspólna inwestycja Spó³dzielni i Samorz¹du Pomocniczego ̄ egrze.
Do koñca wrzeœnia zostanie równie¿ oddana czwarta na naszym terenie i druga na
osiedlu Or³a Bia³ego si³ownia na wolnym powietrzu.

SZO

Nowe - wspó³finansowane przez Radê
Osiedla ̄ egrze place zabaw i si³ownia

G ³ o s   ¯ e g r z a
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Krew siê la³a..
ale pozytywnie

PROJEKT EDUKACYJNY PN.
„BEZPIECZNE MIESZKANIE”

W ostatni¹ niedzielê
maja Samorz¹d Pomocniczy
Miasta Rada Osiedla ̄ egrze
wspólnie z parafi¹ Œwiêtego
Mateusza Aposto³a i Ewan-
gelisty na osiedlu Or³a Bia-
³ego przeprowadzi³y akcjê
krwiodawstwa „Podziel siê
kropl¹ krwi”. Chêtni miesz-
kañcy Osiedla przez kilka
godzin mogli oddawaæ krew
w specjalnym ambulansie
Regionalnego Centrum

Wszystkim mieszkañcom
Osiedla ¯egrze przypomina-
my, ¿e w ubieg³ym roku zmia-
nie uleg³y granice obwodów
wyborczych oraz adresy nie-
których siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Sta³e
obwody g³osowania zosta³y
ustalone przez Radê Miasta
Poznania 8 stycznia 2013 r.

Zgodnie z uchwa³¹ Rady
Miasta Poznania okreœlaj¹c¹
wysokoœæ  œrodków przyzna-
nych do wydatkowania
przez Osiedla w 2015 roku,
Rada Osiedla ̄ egrze na se-
sji w dniu 17.07.2014 roku
dokona³a podzia³u przydzie-
lonych  œrodków, przyjmuj¹c
nastêpuj¹cy Plan Bud¿eto-
wy na 2015 rok:

Zadania inwestycyjne re-
alizowane samodzielnie
przez Osiedle:

Wspó³finansowanie bu-
dowy placu zabaw na Osie-
dlu Or³a Bia³ego w porozu-
mieniu ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ Osiedle M³o-
dych – 40 tys. z³.

Wspó³finansowanie bu-
dowy odcinka chodnika od
marketu LIDL przy ul. Józe-
fa Pi³sudskiego do Os. Po-
lan i œcie¿ki pieszo-rowero-
wej od boiska MKS Przemy-
s³aw do Os. Polan  w poro-
zumieniu ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ Osiedle M³o-
dych – 16,7 tys. z³.

Zadania inwestycyjne ze
œrodków Osiedla przekaza-
ne do realizacji przez Wy-
dzia³y Urzêdu Miasta Pozna-
nia:

Prace remontowe w
SP64 – 30 tys. z³. przez
Wydzia³ Oœwiaty UMP

Prace remontowe w Ze-

Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Poznaniu. Akcja cie-
szy³a siê sporym zaintereso-
waniem mieszkañców cho-
cia¿, niestety, nie ka¿dy móg³
oddaæ krew. Wiele osób chêt-
nych zosta³o odrzuconych ze
wzglêdu na stan zdrowia lub
przebyte niedawno operacje.
Licz¹ siê jednak chêci dlate-
go z ca³ego serca wszystkim
osobom, które odda³y krew
lub próbowa³y w³¹czyæ siê w

akcjê sk³adamy serdecznie
podziêkowania. Natomiast
wszystkich zachêcamy do
ci¹g³ego dzielenia siê ¿yciem.
Krew mo¿na oddawaæ od
poniedzia³ku do soboty w
Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa
przy ulicy Marceliñskiej 44 w
Poznaniu w godzinach od 7
do 15 (w soboty do 13).

£ukasz Kapustka

uchwa³¹ nr XLIV/678/VI/2013
w sprawie utworzenia sta³ych
obwodów g³osowania, ich
numerów oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych
dla przeprowadzenia wybo-
rów na terenie miasta Pozna-
nia.

Do tej pory wiele obwo-
dów liczy³o mniej ni¿ 1000

mieszkañców. By³y równie¿
takie, które przekracza³y do-
puszczaln¹ przez prawo licz-
bê 3000 mieszkañców. Obec-
nie obowi¹zuj¹cy podzia³
zmniejszy³ te dysproporcje. W
zdecydowanej wiêkszoœci
obwody wyborcze posiadaj¹
od 2000 do 2600 osób. Zmia-
ny w du¿ej mierze dotknê³y

tak¿e mieszkañców osiedli
Or³a Bia³ego, Starego ̄ egrza
oraz Polan.

W zwi¹zku z nadchodz¹-
cymi wyborami samorz¹do-
wymi apelujemy do Pañstwa
o sprawdzenie w jakim miej-
scu znajduje siê w³aœciwa
Obwodowa Komisja Wybor-
cza. Informacje na ten temat

uzyskaæ mo¿na zarówno
bezpoœrednio z Obwiesz-
czeñ Wyborczych rozwie-
szanych na terenie osiedli,
jak i na stronach interneto-
wych: http://www.po-
znan.pl/gdzieglosowac/ lub
http://zegrze.poznan.pl

£ukasz Kapustka

INFORMACJE ZARZ¥DU
OSIEDLA O BUD¯ECIE
OSIEDLA NA 2015 ROK

spole Szkó³ nr 1 – 30 tys. z³.
przez Wydzia³ Oœwiaty UMP

Prace remontowe w
przedszkolach nr 20 , 21,
178, 180, 186 – 55,644 tys.
z³. przez Wydzia³ Oœwiaty
UMP

Budowa œcie¿ki pieszo-
rowerowej w Parku Rataje –
wzd³u¿ boiska MKS Przemy-
s³aw -49  tys. z³. przez Za-
rz¹d Zieleni Miejskiej.

Dofinansowanie remon-
tu chodników na obrze¿ach
Os. Or³a Bia³ego – 50 tys. z³.
przez Zarz¹d Dróg Miej-
skich.

Dofinansowanie zakupu
radiowozu dla KP Nowe Mia-
sto – 3 tys. z³. przez Wydzia³
Zarz¹dzania Kryzysowego.

Zadania pozosta³e prze-
kazane do realizacji ze œrod-
ków Osiedla przez jednostki
organizacyjne UMP:

Dofinansowanie wypo-
czynku zimowego w placów-
kach szkolnych na terenie
Osiedla -27 tys. z³.-przez
W.O.

Dofinansowanie wypo-
czynku letniego dzieci i m³o-
dzie¿y z terenu Osiedla -32
tys. z³. -przez W.O.

Organizacja imprez i fe-
stynów sportowych dla dzie-
ci, m³odzie¿y i mieszkañców
Osiedla -25 tys. z³. -przez
W.O.

Organizacja imprez i
spotkañ okolicznoœciowych
dla m³odzie¿y i mieszkañ-
ców Osiedla -34,5 tys. z³. -
przez W.O.

Konserwacja zieleni na
terenie Osiedla – 5 tys. z³.-
przez Zarz¹d Zieleni Miej-
skiej.

Zarz¹d  Osiedla, jako or-
gan odpowiedzialny za przy-
gotowanie kolejnego Planu
Bud¿etowego na 2016 rok,
zaprasza wszystkich miesz-
kañców Osiedla do zg³asza-
nia swoich uwag i propozy-
cji , które ich zdaniem powin-
ny zostaæ uwzglêdnione i
objête realizacj¹ w tym Pla-
nie. Bezpoœredni  kontakt e-
mailowy z Rad¹ i Zarz¹dem
Osiedla mo¿ecie Pañstwo
nawi¹zaæ ze strony interne-
towej Osiedla ̄ egrze - http:/
/zegrze.poznan.pl

Zachêcamy tak¿e
wszystkich mieszkañców
Osiedla do zg³aszania
wszelkich propozycji, po-
trzeb i problemów, których
rozwi¹zaniem Rada i Zarz¹d
Osiedla zgodnie z posiada-
nymi kompetencjami bêd¹
mog³y siê zaj¹æ.

Wies³aw Krzywiñski-
Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Osiedla

Informujemy, ¿e z inicja-
tywy stra¿aków z ratajskiej
Jednostki Ratowniczo – Ga-
œniczej w ramach realizowa-
nej prewencji spo³ecznej
opracowany zosta³ plakat do-
tycz¹cy profilaktyki po¿aro-
wej. Specjalnie zaprojekto-
wany plakat skierowany jest
do wszystkich mieszkañców
naszej dzielnicy i ma na celu
m. in. zwiêkszenie œwiado-
moœci spo³ecznej w zakresie
niebezpieczeñstw jakie mog¹
zdarzyæ siê w naszym otocze-
niu oraz nabycie podstawo-
wych umiejêtnoœci prawid³o-
wego postêpowania i prawi-
d³owego reagowania na za-
gro¿enia po¿arowe jakie wy-
st¹piæ mog¹ w codziennym
¿yciu.

Plakat ten zawiera zagad-
nienia dotycz¹ce podstawo-
wych zasad postêpowania
podczas po¿aru. Opisano m.
in. sposoby alarmowania do-
mowników i innych mieszkañ-
ców budynku o zagro¿eniu,
sposoby zg³aszania zdarze-
nia do stra¿y po¿arnej, zasa-
dy bezpiecznego gaszenia
po¿arów o ma³ej powierzch-
ni, zasady prawid³owej ewa-
kuacji z miejsca objêtego po-
¿arem, zasady postêpowania
w sytuacji kiedy nie jest mo¿-
liwe opuszczenie pal¹cego
siê mieszkania, zasady poru-
szania siê w zadymieniu i
wiele innych wa¿nych z punk-
tu widzenia bezpieczeñstwa

praktycznych informacji.
W tym miejscu chcieliby-

œmy podziêkowaæ Radzie
Osiedla Chartowo, która
wspar³a finansowo tej projekt
i dziêki niej uda³o siê wydru-
kowaæ tak¹ iloœæ plakatów,
która pozwoli dotrzeæ z nie-
zbêdnymi informacjami dot.
bezpieczeñstwa do wszyst-
kich mieszkañców poznañ-
skich Rataj. Dziêki zaanga¿o-

waniu Spó³dzielni Mieszka-
niowej „Osiedle M³odych” pla-
katy te rozwieszone zostan¹
w najbli¿szym czasie na
wszystkich klatkach schodo-
wych ratajskich osiedli miesz-
kaniowych.

Opracowa³:
st. kpt. Jacek Orlikowski

Zastêpca Dowódcy Jednostki
Ratowniczo – Gaœniczej Nr 7

w Poznaniu
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Tym razem Rada Osiedla ¯egrze wspiera dwa projekty, które nie s¹ jed-
nak w stosunku do siebie konkurencyjne. Jeden jest z puli tzw. „ma³ych”
projektów, drugi z tych „du¿ych” (projekty zosta³y podzielona na dwie grupy
wed³ug kryterium kosztów, tak aby szanse na zwyciêstwo mia³y zarówno
drogie jak i stosunkowo tanie w realizacji projekty). Poprosiliœmy ich auto-
rów, ¿eby opisali swoje koncepcje. Je¿eli przejd¹ do grupy fina³owej i zo-

Poznañski Bud¿et Oby-
watelski to forma konsultacji
spo³ecznych, w której miesz-
kañcy Poznania mog¹ zdecy-
dowaæ, na co przeznaczona
zostanie kwota dziesiêciu mi-
lionów z³otych. Jednym ze
zg³oszonych w ramach III
edycji Poznañskiego Bud¿e-
tu Obywatelskiego projektów
jest plan zagospodarowania
nieu¿ytków wewn¹trz osiedla
Or³a Bia³ego. Projekt zak³ada
utworzenie obszaru parkowo-
rekreacyjnego wraz z wydzie-
lonym, ogrodzonym wybie-
giem dla psów na terenach
pomiêdzy koœcio³em, Przed-
szkolem Nr 178, a wie¿owca-
mi 75 i 76. To w³aœnie w tym
miejscu Zarz¹d Komunal-
nych Zasobów Lokalowych w
roku 2012 proponowa³ budo-
wê bloków komunalnych, na
co nie zgodzili siê mieszkañ-
cy osiedla. Teraz w z³o¿onym
projekcie proponowane jest
dokonanie nasadzeñ drzew,
krzewów wraz z jednocze-

Ju¿ od d³u¿szego czasu
na spotkaniach mieszkañców
naszych osiedli, to jest Osie-
dla Or³a Bia³ego i Osiedla
Stare ̄ egrze, zg³aszano pro-
blem przejœæ z przystanków
tramwajowych ¯egrze 1 i
¯egrze 2 na osiedla. Przede
wszystkim dotyczy³o to nie-
pe³nosprawnych i rodziców z
dzieæmi w wózkach. K³adki ze
stromymi schodami s¹ dla
tych osób pu³apk¹ nie do
przebycia. St¹d zrodzi³ siê
pomys³, aby przy k³adkach
zamontowaæ windy. Jednak

Rada Osiedla ¯egrze ponownie anga¿uje
siê w Poznañski Bud¿et Obywatelski

stan¹ poddane pod g³osowanie, Rada Osiedla ¯egrze zrobi co w swojej
mocy ¿eby pomóc im wygraæ kolejn¹ edycjê Poznañskiego Bud¿etu Oby-
watelskiego, nie uda siê to jednak bez aktywnego uczestnictwa mieszkañ-
ców osiedla, na które liczymy i o które ju¿ dziœ prosimy.

                                              Szymon Ossowski  - Przewodnicz¹cy Rady

Wszyscy zas³uguj¹ na ³atwy
i bezpieczny dostêp do linii
tramwajowej

na podstawie wstêpnych sza-
cunków, koszt takich instala-
cji to oko³o 9 mln z³otych. Al-
ternatyw¹ mog¹ byæ przejœcia
(z sygnalizacj¹ œwietln¹)
przez jezdniê. Takie rozwi¹-
zanie to koszt oko³o 3 mln z³o-
tych. Wstêpne projekty, dziê-
ki du¿emu zaanga¿owaniu
radnego Mariusza Wiœniew-
skiego, zosta³y ju¿ opracowa-
ne. Brak jest jednak œrodków
finansowych na tak¹ inwesty-
cjê.  W sukurs móg³by nam
przyjœæ bud¿et obywatelski.
Dlatego zg³osi³em, przy po-

parciu Rady Osiedla Or³a Bia-
³ego i Rady Samorz¹dowej
Osiedla ¯egrze, projekt na
przejœcie  dla pieszych w ra-
mach Poznañskiego Bud¿e-
tu Obywatelskiego 2015. Zo-
sta³ on zaopiniowany przez
odpowiedni¹ jednostkê Urzê-
du Miasta Poznania. Teraz
czy inwestycja dojdzie do
skutku zale¿y ju¿ tylko od
nas. Je¿eli projekt zyska po-
parcie poprzez g³osowanie,
takie przejœcia powstan¹.

Autor Projektu: Marek
Kicman

Zagospodarujmy centrum Or³a Bia³ego!
Park zamiast kolejnych budynków mieszkalnych!

snym utworzeniem alejek
spacerowych z przydro¿nymi
³awkami, latarniami oraz ko-
szami na œmieci. Zaprojekto-
wany wybieg dla psów zosta-
nie wyposa¿ony w przeszko-
dy dla czworonogów, pojem-
niki na psie odchody oraz
³awki dla w³aœcicieli. Lokalna
spo³ecznoœæ potrzebuje tere-
nu parkowego, spacerowego
i rekreacyjnego. Ponadto
miejsce to i tak od lat s³u¿y
w³aœcicielom czworonogów za
miejsce wieczornych spotkañ.
Projekt posiada szerokie po-
parcie spo³eczne. Za jego re-
alizacj¹ opowiedzia³y siê
wszystkie placówki oœwiatowe
znajduj¹ce siê na terenie osie-
dla Or³a Bia³ego, Administra-
cja oraz spó³dzielcza Rada
Osiedla Or³a Bia³ego, Parafia
pod wezwaniem Œwiêtego
Mateusza Aposto³a i Ewange-
listy oraz Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego Hufiec Nowe Mia-
sto. Rekomendacji udzieli³a
tak¿e Rada Osiedla ¯egrze.

Zanim jednak uda siê
wprowadziæ plany w ¿ycie
projekt musi zostaæ wybrany
przez Zespó³ Opiniuj¹cy w
sk³ad którego wchodz¹
urzêdnicy, miejscy radni oraz

przedstawiciele mieszkañ-
ców. To w³aœnie ta Komisja
wytypuje dwadzieœcia projek-
tów z poœród których w paŸ-
dzierniku mieszkañcy Pozna-
nia poprzez g³osowanie wy-

bior¹ te projekty, które zo-
stan¹ zrealizowane w roku
2015.

£ukasz Kapustka
Maria Chomicz

Autorzy Projektu
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JEDYNA TAKA SZKO£A – ZESPÓ£ SZKÓ£ Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W POZNANIU
³¹czymy przedszkole, szko³ê podstawow¹ i gimnazjum w murach jednej bezpiecznej szko³y

Przedszkole nr 186 im.
„Mieszkañcy £¹ki” mieœci siê
w Zespole Szkó³ z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi nr 1  na
os.Stare ̄ egrze. Do dyspozy-
cji dzieci s¹ cztery przestron-
ne, dobrze wyposa¿one sale
oraz przedszkolny ogródek.

W przedszkolu dzieje siê
bardzo du¿o. Warto wymieniæ
przede wszystkim: prowadze-
nie i systematyczne uaktual-
nianie strony internetowej
przedszkola; drzwi otwarte
dla nowych dzieci i rodziców;
zajêcia adaptacyjne dla no-
wych dzieci; przygotowywa-
nie gazetek œciennych dla ro-

PRZEDSZKOLE NA MEDAL
dziców; rzetelne informowa-
nie rodziców o postêpach
dziecka, a tak¿e wszystkich
aspektach dzia³alnoœci pla-
cówki; redagowanie gazetki
przedszkolnej „Biedronecz-
ka”; zajêcia otwarte dla rodzi-
ców, spotkania informacyjne,
zebrania z rodzicami; spotka-
nia ze specjalistami: psycho-
logiem, pedagogiem, logo-
ped¹; spotkania z Policjan-
tem i Stra¿akami; promocja
zdrowia i zdrowego trybu
¿ycia; uczestniczenie w ró¿-
nego rodzaju konkursach
dzieciêcych; zajêcia dodatko-
we: religia, logopedia, jêzyk

angielski, gimnastyka korek-
cyjna, rytmika; obchody
Œwiatowego Dnia Pluszowe-
go Misia;  sta³¹ tradycj¹ jest
uroczyste Pasowanie na
Przedszkolaka najm³odszej
grupy dzieci z udzia³em rodzi-
ców; organizowanie uroczy-
stoœci o charakterze rodzin-
nym; wspólne kolêdowanie,
inscenizacja Jase³ek w wyko-
naniu najstarszej grupy dla
rodziców i przedszkolaków;
Miko³aj i spotkanie z Gwiaz-
dorem; zaproszenie babæ i
dziadków do naszego przed-
szkola aby wspólnie z wnu-
kami prze¿yli wzruszaj¹ce

Zale¿y nam na stworze-
niu silnych wiêzi ze œrodo-
wiskiem i rodzicami. Postê-
pujemy zgodnie z zasad¹,
¿e „nie sztuka przyj¹æ dzie-
ci, ale trzeba im coœ w za-
mian daæ. Wa¿na jest nie

tylko nauka, ale i to, ¿eby
dziecko jest radosne i za-
dowolone”. Ta idea przy-
œwieca nam i w codziennej
pracy dydaktycznej, wy-

50-TKA OTWARTA NA INTEGRACJÊ
chowawczej, jak i w organi-
zowanych uroczystoœciach,
imprezach integracyjnych,
wycieczkach. Nauczyciele
stanowi¹ bardzo kreatywny
zespó³, otwarty na ciekawe
inicjatywy, które mog¹ uatrak-

cyjniæ szkolne ¿ycie uczniów.
Du¿ym zainteresowa-

niem ciesz¹ siê imprezy ro-
dzinne o charakterze integra-
cyjnym. W takim duchu odby³

i charakter mia³ czerwcowy
piknik rodzinny „Odkrywamy
zakamarki Cytadeli”. Ucznio-
wie klas I-VI oraz oddzia³y
przedszkolne po³¹czy³y siê w
grupy zadaniowe zró¿nico-
wane pod wzglêdem wieko-
wym. Ka¿dy zespó³ przygo-
towa³ siê do wspólnej wypra-
wy, podczas której mieliœmy
za zadanie odnaleŸæ miejsca
zaznaczone na mapie. Od-
krywanie zakamarków Cyta-
deli by³o dla dzieciaków ¿yw¹
lekcj¹ historii naszego mia-
sta, a dla wszystkich, tak¿e
nauczycieli, rodziców - nieza-
pomnian¹ przygod¹. Galeria
zdjêæ do dziœ przywo³uje te
radosne chwile. Ju¿ planuje-
my podobne imprezy integra-
cyjne, w Poznaniu jest jesz-
cze tyle miejsc do odkrycia!
Oby ta inicjatywa zakorzeni-
³a siê w naszej tradycji tak, jak
coroczne Œwiêto Plonów, któ-
re sta³o siê imprez¹ œrodowi-

skow¹, wspó³tworzon¹ przez
rodziców, mieszkañców na-
szego osiedla.

 Aby nasza szko³a mia³a
„duszê”, dbamy o rozwijanie
zainteresowañ artystycznych.
Dzieci kochaj¹ teatr, wiêc two-
rzymy go razem z nimi na za-
jêciach ko³a teatralnego, ale
jesteœmy równie¿ otwarci na
to, co oferuje nam miasto. W
tym roku nasze dzieci bêd¹
uczestniczy³y w warsztatach
teatralnych organizowanych
przez Centrum Kultury Zamek
i w lekcjach muzealnych w
Muzeum Narodowym.
Uczniowie m³odszych klas
chêtnie zapraszaj¹ do siebie
ma³ych artystów z innych
szkó³. 25 marca, z okazji Miê-
dzynarodowego Dnia Teatru,
goœciliœmy „Teatr w Przejœciu"
z Zespo³u Szkól Ogólnokszta³-
c¹cych nr 4 z osiedla Czecha,
który zabawi³ naszych naj-
m³odszych widzów spekta-

klem pt. "Przygody Flipcia".
W zdrowym ciele zdrowy

duch! Szko³a Podstawowa nr
50 cieszy siê wielu sukcesa-
mi sportowymi, szczególnie w
dziedzinie tenisa sto³owego i
siatkówki. W ubieg³ym roku
nasi uczniowie zostali mistrza-
mi Poznania! Z racji wieku nie
mo¿emy startowaæ w marato-
nach, ale uczestniczymy w
nich co roku, ¿ywo kibicuj¹c
Poznañskiemu Maratonowi.

Jest czas na zabawê,
sport, ale i na powa¿n¹ reflek-
sjê. Du¿¹ wagê przywi¹zuje-
my do patriotycznego wycho-
wania naszych dzieci – czy-
nimy to na co dzieñ, jak i pod-
czas uroczystoœci organizo-
wanych z okazji Œwiêta Nie-
podleg³oœci, Dnia  Patrona.
Maj¹ one zawsze podnios³y
charakter, a wniesieniu sztan-
daru szko³y towarzysz¹ pa-
triotyczne pieœni i s³owa po-
ezji. Dbamy o to, aby tym

dniom nadaæ co roku inny,
ale zawsze szczególny
charakter. Tak¿e i te uro-
czystoœci staj¹ siê okazj¹
do integracji ze œrodowi-
skiem lokalnym – z okazji
Œwiêta niepodleg³oœci dzie-
ci bior¹ udzia³ w halowym
turnieju pi³ki no¿nej o Pu-
char Rady Osiedla.

Szko³a otwiera swoje
podwoje dla dzieci tak¿e
podczas wakacji. Du¿¹ po-
pularnoœci¹ cieszy siê inte-
gracyjna  Akcja Lato. Boga-
ty program mo¿liwy jest
dziêki wsparciu Samorz¹-
du Pomocniczemu, który
dostarcza równie¿ œrodki
na zajêcia rekreacyjne, re-
monty, upiêkszanie budyn-
ku szko³y.

Jeœli chcecie o nas wiê-
cej poczytaæ zapraszamy
na stronê internetow¹
www.sp50-poznan.pl.

Gimnazjum nr 27 z Od-
dzia³ami Integracyjnymi im.
gen. S.Maczka w Poznaniu
jest szko³¹ przyjazn¹. Stawia-
my na jakoœæ kszta³cenia oraz
integracjê, aby Pañstwa dzie-
ci zdoby³y przydatn¹ wiedzê i
solidne wykszta³cenie, a w
przysz³oœci mog³y wybraæ
szko³ê najlepsz¹ dla siebie.

Zale¿y nam na tym aby
zarówno m³odzie¿ pe³no-
sprawna i niepe³nosprawna
doskonale czu³a siê w naszej
szkole. Dla naszych uczniów

chwile podczas uroczystoœci
specjalnie dla nich przygoto-
wanej; wspólna zabawa na
Przedszkolnym Balu Przebie-
rañców; Zaj¹czek i œniadanie
wielkanocne; uroczystoœæ z
okazji Dnia Matki i Ojca, fe-
styn rodzinny; Wielka Orkie-
stra Œwi¹tecznej Pomocy;
spotkania z Teatrem oraz
spotkania muzyczne Klubu;
Zielona Nutka”; wycieczki ro-
dzinne;  wizyta studentów z
ró¿nych krajów, którzy wspó³-
uczestnicz¹ w zajêciach, opo-
wiadaj¹ o swojej kulturze,
wprowadzaj¹ gry i zabawy ze
swojego pañstwa. Zaprasza-
my na nasz¹ stronê interne-
tow¹ www.p186.pl.

WYJ¥TKOWE GIMNAZJUM
stworzyliœmy sporo udogod-
nieñ: przestronne wnêtrze
szko³y, szerokie korytarze,
podjazdy, winda, sale rehabi-
litacji i rewalidacji, pe³nowy-
miarowe sale sportowe oraz
przyjazne sale lekcyjne.
Wszystko to buduje pozy-
tywn¹ atmosferê w naszej
szkole. Ka¿dy mo¿e liczyæ na
pomoc psychologa i pedago-
ga szkolnego.

Sukces Gimnazjum nr 27
buduje równie¿ mi³a atmosfe-
ra, jak¹ tworzymy na lekcjach,

poniewa¿ wiemy, ¿e liczy siê
nie tylko nauka, ale równie¿ to,
co szko³a oferuje poza ni¹.
Dlatego organizujemy cieka-
we imprezy sportowe i wyda-
rzenia kulturalne, by ka¿dy
móg³ poznaæ œwiat od najbar-
dziej interesuj¹cej strony.
Mocno wspieramy sport, po-
niewa¿ jest on wa¿nym ele-
mentem rozwoju m³odego
cz³owieka. W wakacje organi-
zujemy „Akcjê lato” i „Akcjê
zima”, które ³¹cz¹ to, co naj-
lepsze: sport, kulturê i rekre-
acjê. Zawsze wspieramy dru-
¿yny siatkarskie oraz dru¿yny
boccia, w których nasi gimna-
zjaliœci osi¹gaj¹ du¿e sukce-
sy. Licznie i spontanicznie ki-
bicujemy „Lechowi” na jego
stadionie oraz maratoñczy-
kom na ulicach Poznania.
Troszczymy siê o œrodowisko,
dlatego przygotowujemy wie-
le akcji ekologicznych.
Uczestniczymy w akcjach
charytatywnych, ucz¹c m³o-
dzie¿, jak mo¿na pomagaæ
drugiemu cz³owiekowi. Orga-

nizujemy niezwyk³e œwiêta
znane w ró¿nych krajach Eu-
ropy: Halloween, Dzieñ Œwiê-
tej £ucji, Dzieñ Œwiêtego Pa-
tryka, Midssomar i wiele in-
nych. Dbamy o wizyty w ki-
nach i teatrach, by gimnazja-
liœci mogli obejrzeæ to, co naj-
lepsze. Organizujemy wy-
cieczki szkolne, takie jak wy-
jazd do Berlina czy w góry. Dla
uczniów III klas przygotowu-
jemy bal gimnazjalny, którym
symbolicznie mog¹ po¿egnaæ
siê ze sw¹ ulubion¹ szko³¹.

Otaczamy opiek¹ równie¿
uczniów zdolnych i ambitnych,
przygotowuj¹c ich do przed-
miotowych konkursów woje-
wódzkich i ogólnopolskich
oraz do olimpiad. Dziêki temu
mog¹ dostaæ siê do wymarzo-
nych szkó³. W minionym roku
szkolnym mo¿emy poszczyciæ
siê laureatem olimpiady w za-
kresie przedmiotów œcis³ych,
co pokazuje, ¿e obok troski o
integracjê wa¿na jest te¿ dla
nas jakoœæ kszta³cenia na-
szych uczniów. Oxford, Pan-

gea czy Olimpiada Wiedzy Ar-
chimedes – Matematyka + to
dla naszych uczniów dosko-
na³e sprawdziany wiedzy ma-
tematycznej. Konkursy recyta-
torskie, piosenki obcojêzycz-
nej i inne rozwijaj¹ wiedzê i
wyobraŸniê uczniów. Sukcesy
sportowe w Gimnazjadach –
pi³ce no¿nej, halowej i siatko-
wej, a tak¿e wysokie wyniki w
lekkoatletyce – to wszystko
decyduje o wysokiej pozycji
naszego gimnazjum na spor-
towej mapie Poznania. U nas
ka¿dy uczeñ znajdzie coœ dla
siebie. Mamy w gimnazjum
klasy o profilu sportowym, tu-
rystycznym, regionalnym, ma-
tematyczno-przyrodniczym,
ekonomicznym, europejskim i
dziennikarskim. Ka¿dy mo¿e
zatem rozwijaæ siê w kierun-
kach matematyczno-przyrod-
niczych, humanistycznych i
sportowych. Gimnazjaliœci
mog¹ równie¿ liczyæ na samo-
rz¹dnoœæ, s¹ inicjatorami wie-
lu ciekawych projektów i im-
prez.

Jesteœmy szko³¹ nowo-
czesn¹. Dbamy o wygl¹d i wypo-
sa¿enie szko³y i klas. Wspó³pra-
cujemy z Rad¹ Osiedla ¯egrze,
która wspiera finansowo moder-
nizacjê i upiêkszanie szko³y oraz
jej otoczenia, a tak¿e dofinanso-
wuje dla dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej ró¿norodne zajêcia podczas
ferii zimowych oraz wakacji let-
nich, za co ogromnie dziêkujemy.
Ka¿dego roku, w pierwszych
dniach marca organizujemy atrak-
cyjne Drzwi Otwarte, które przy-
ci¹gaj¹ mnóstwo zainteresowa-
nych nasz¹ szko³¹ uczniów i ich
rodziców. Chcecie poznaæ nas
jeszcze bli¿ej? Zapraszamy do
Gimnazjum nr 27 tak¿e w tym
roku szkolnym, z pewnoœci¹ mnó-
stwo bêdzie atrakcji. Chc¹c dowie-
dzieæ siê o nas wiêcej, zajrzyjcie
na nasz¹ stronê internetow¹:
 www.gm27-poznan.pl.
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