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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

Bêdzie park z wybiegiem dla psów na Or³a Bia³ego?

W marcu bie¿¹cego roku odby³y siê w Poznaniu wybory do rad osiedli. Wybraliœcie
Pañstwo wówczas 15 osób, które przez najbli¿sze cztery lata bêd¹ cz³onkami Rady Osie-
dla ¯egrze, poznañskiej jednostki pomocniczej obejmuj¹cej swoim zasiêgiem trzy spó³-
dzielcze osiedla - Or³a Bia³ego, Polan i Stare ¯egrze, oraz tereny przyleg³e. Wœród naszej
piêtnastki jest dziesiêciu radnych, którzy zasiadali w poprzedniej kadencji i piêæ nowych
osób. Dziêki temu, z jednej strony bêdziemy kontynuowaæ wiele inicjatyw, które w prze-
sz³oœci spotka³y siê z pozytywnym odzewem ze strony mieszkañców. Z drugiej strony zda-
jemy sobie sprawê, ¿e nowe osoby to zawsze œwie¿e spojrzenie na pewne sprawy i nowe
pomys³y, które zaowocuj¹, miejmy nadziejê,  jeszcze lepsz¹ i efektywniejsz¹ prac¹ rady
przez najbli¿sze 4 lata.

Nowa kadencja, nowe otwarcie
Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy ¯egrza.

Nowa kadencja to równie¿ najlepszy pretekst, ¿eby przypomnieæ mieszkañcom o aktu-
alnych dzia³ania i planach rady na najbli¿szy czas. Oddajemy wiêc w Pañstwa rêce pierw-
sze tegoroczne wydanie G³osu ¯egrza, w którym chcemy przedstawiæ Pañstwu aktualny
sk³ad rady i zarz¹du osiedla. Ponadto w niniejszym wydaniu mo¿ecie Pañstwo siê zapo-
znaæ z za³o¿eniami uchwalonego latem bud¿etu osiedla na 2016 rok, a tak¿e z najwa¿niej-
szymi aktualnymi dzia³aniami rady.  Zachêcamy te¿ Pañstwa do kontaktu z nami, zarówno
osobistego jak i poprzez stronê internetow¹. Obiecujemy, ¿e ¿aden przekazany nam wnio-
sek czy postulat nie zostanie przez Nasz zignorowany i bêdzie omówiony na najbli¿szej
sesji rady.

Szymon Ossowski  (przewodnicz¹cy Rady)

Mieszkañcy osiedla Or³a
Bia³ego od lat walcz¹ o utwo-
rzenie wewn¹trz osiedla te-
renu parkowo-spacerowego
z ogrodzonym wybiegiem
dla psów. Realizacja tej in-
westycji staje siê bardzo re-
alna ze wzglêdu na Miejsco-
wy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego który zosta³
uchwalony przez Radê Mia-
sta Poznania w dniu 14 lip-
ca bie¿¹cego roku. Zgodnie
z zapisami planu miejscowe-
go, na czêœci dzia³ek we-
wn¹trz osiedla Or³a Bia³ego
dopuszcza siê zabudowê
sportowo-rekreacyjn¹. Na
pozosta³ej czêœci tylko i wy-
³¹cznie zieleñ urz¹dzon¹
wraz z architektur¹ parkow¹.
Odpowiadaj¹c na potrzeby
mieszkañców Rada Osiedla
¯egrze ju¿ w roku ubieg³ym
stara³a siê o realizacjê pro-
jektu zak³adaj¹cego zago-
spodarowanie terenu w³a-
œnie w sposób parkowy. Jed-
nak ze wzglêdu na brak Miej-
scowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego in-
westycja nie mog³a byæ roz-
poczêta. W tym roku jest ina-
czej: obowi¹zuje ju¿ Miejsco-

wy Plan który daje mo¿liwoœci
realizacyjne. Jedyn¹ prze-
szkod¹ jest brak œrodków fi-
nansowych. Rada Osiedla
¯egrze na rok 2016 w swoim
bud¿ecie przewidzia³a 25,000
z³ na utworzenie wybiegu dla
psów. Jest to jednak kropla w
morzu potrzeb.

Poszukuj¹c dodatkowych
œrodków na realizacjê przed-
siêwziêcia radni osiedlowi
zg³osili projekt w ramach Po-
znañskiego Bud¿etu Oby-
watelskiego 2016. Wszystko
wskazuje na to, ¿e propozy-
cja zostanie umieszczona na
karcie do g³osowania. Projekt
zosta³ pozytywnie zaopiniowa-
ny przez Zarz¹d Transportu i
Zieleni Miejskiej. Gdyby uda-
³o siê wygraæ w g³osowaniu
mieszkañcy Osiedla zyskaliby
nowy teren parkowo-rekre-
acyjny: z nasadzeniami drzew
i krzewów, alejkami spacero-
wymi, wybiegiem dla psów,
³awkami, latarniami oœwietle-
niowymi. Wszystko to we-
wn¹trz osiedla Or³a Bia³ego
pomiêdzy Przedszkolem Nr
178, koœcio³em, a wie¿owca-
mi 74 i 75. Ju¿ dziœ prosimy
wszystkich Pañstwa o g³oso-

wanie w Poznañskim Bud¿e-
cie Obywatelskim 2016.

Przypomnijmy, ¿e ju¿ raz,
w ramach Poznañskiego Bu-
d¿etu Obywatelskiego 2014,
dziêki wspólnemu dzia³aniu
drugie miejsce w g³osowani
zaj¹³ popierany przez Radê
Osiedla ¯egrze projekt „ Ro-
weLOVE Rataje - trakt pie-
szy/rowerowy ³¹cz¹cy Rata-
je - Park z Malt¹ i Wart¹ oraz
ul. Jana Paw³a II" w Pozna-
niu, który mimo wielu prze-
szkód jest stopniowo realizo-
wany.  Dlatego te¿ liczymy, ¿e
i tym razem uda siê nam zmo-
bilizowaæ mieszkañców i wy-
braæ projekt autorstwa na-
szych radnych.

Projekt jest jednym z 11
projektów „dzielnicowych”
z³o¿onych na Nowym Mie-
œcie. W losowaniu uzyska³
numer 202 i na karcie do g³o-
sowania widnieje pod nazw¹
„Utworzenie terenu spacero-
wo-parkowego wraz z wy-
dzielonym i ogrodzonym wy-
biegiem dla psów wewn¹trz
osiedla Or³a Bia³ego”. Projekt
opiewa na kwotê 450.000
PLN. W ramach tej kwoty
przewidujemy budowê szla-

ków pieszych za ok. 200.000
PLN, utworzenie wybiegu dla
psów za 50.000 PLN i nasa-
dzenia roœlin (drzew i krze-
wów) oraz wyposa¿enie tere-
nu w ma³¹ architekturê (mon-
ta¿ ³awek, koszy na œmieci)
za minimum 150.000 PLN.
Pozosta³e 50.000 PLN prze-
znaczyliœmy na pielêgnacjê
zieleni. Projekt oficjalnie po-
par³y dyrekcje po³o¿onych na
Or³a Bia³ego przedszkoli,
szko³y oraz administracja i
spó³dzielcza rada osiedla
Or³a Bia³ego.  Jesteœmy pew-
ni, ¿e to bardzo dobry i do-
pracowany projekt, dlatego
liczymy na mobilizacjê miesz-
kañców podczas g³osowania.
Projekt  RoweLOVE Rataje
pokaza³, ¿e mo¿na.

G³osowanie odbêdzie siê
w dniach od 1 do 12 paŸdzier-
nika. G³osowaæ bêdzie mo¿-
na osobiœcie w wybranych
puntach oraz przez internet.
W Poznañskim Bud¿ecie
Obywatelskim mo¿e wzi¹æ
udzia³ ka¿dy mieszkaniec

Poznania, który ukoñczy³ 16
rok ¿ycia niezale¿nie od za-
meldowania, tak¿e studenci.
Jeszcze raz prosimy o g³os na
projekt dla „dzielnicy Nowe

Miasto” o numerze 202 !
               Szymon Ossowski
       (przewodnicz¹cy Rady)

£ukasz Kapustka
 ( przewodnicz¹cy Zarz¹du)
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Rada Osiedla ¯egrze kadencji 2015 - 2019
Ma³gorzata BEDNAREK,
Jestem studentk¹ UAM na
kierunku pedagogika, wycho-
wanie przedszkolne i na-
uczanie pocz¹tkowe.

Podczas swojej kadencji
chcia³abym przede wszyst-
kim zapewniæ jak najlepsze
warunki do rozwoju dzieciom
mieszkaj¹cym na naszym
osiedlu, co za tym idzie wal-
czyæ o tereny zielone oraz
spacerowo wypoczynkowe.

Maria CHOMICZ, cz³onek
Zarz¹du Osiedla
lat 28, magister ogrodnictwa,
projektantka ogrodów.

Zwolenniczka powiêkszania i
polepszenia terenów zieleni
na obszarze naszego osie-
dla. Wspó³organizatorka kon-
kursu Zielony Poznañ.
Wspó³autorka projektu na za-
gospodarowanie polany na
osiedlu Or³a Bia³ego.

Katarzyna CIEŒLEWICZ-
GALAS lat 36, wykszta³cenie
wy¿sze ekonomiczne, pracu-
je w Polskiej Spó³ce Gazow-
nictwa Sp. z o.o.

Mieszkam na Ratajach od dziec-
ka.  Jestem osob¹ otwarta na
problemy mieszkañców. Szcze-
gólnie bliska jest mi tematyka
bezpieczeñstwa oraz tereny zie-
leni. W poprzedniej kadencji by-

³am Przewodnicz¹c¹ Komisji Bezpieczeñstwa. Dlatego te¿ w swo-
ich dzia³aniach na rzecz osiedla nadal zamierzam skupiaæ siê na
wspó³pracy z policj¹, stra¿¹ miejsk¹ oraz stra¿¹ po¿arn¹.

Iwona DOLATA
lat 30 , absolwentka Komu-
nikacji Spo³ecznej, Zarz¹dza-
nia Zasobami Ludzkimi i Fi-
zyki Technicznej. Project
menager, coach i trener.
Wspó³za³o¿ycielka spó³dziel-
ni socjalnej, przewodnicz¹ca
Komisji Rewizyjnej Wielko-
polskiej Rady Koordynacyj-
nej i uczestniczka Komisji
Dialogu Obywatelskiego.

W nowej kadencji Rady zajmê siê dzia³aniami na rzecz roz-
woju terenów rekreacji, rozwoju Wiêzi Lokalnych, w tym wspie-
raniem inicjatyw zmierzaj¹cych poprawie warunków ¿ycia oraz
wspó³dzia³aniem z organizacjami spo³ecznymi w zakresie
dotycz¹cym realizacji zadañ osiedla.

IEwa DZIAMSKA
Jestem aktywn¹ zawodowo
¿on¹, matk¹, babci¹, propa-
guj¹c¹ tradycyjny model ro-
dziny. Moje zainteresowania
koncentruj¹ siê wokó³ turysty-
ki i motoryzacji.

W poprzedniej kadencji Rady
bra³am udzia³ w programie
Bezpieczne Przestrzenie,
Bezpieczny Mieszkaniec,
wspó³pracuj¹c z osiedlowymi
s³u¿bami mundurowymi dla
poprawy porz¹dku i bezpie-

czeñstwa na osiedlu. W tej kadencji nadal bêdê siê anga¿o-
waæ przede wszystkim we wspó³pracê z policj¹, stra¿¹ po-
¿arn¹ i miejsk¹.

£ukasz KAPUSTKA , Prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
lat 26, absolwent kierunku
Administracja ze specjali-
zacj¹ Administracja i Finan-
se Samorz¹dowe.

Mandat radnego Osiedla spra-
wujê ju¿ drugi raz. W obecnej
kadencji chcia³bym dalej zajmo-
waæ siê: spraw¹ zagospodaro-
wania wolnych przestrzeni w

sposób parkowo-rekreacyjny na terenie osiedla Or³a Bia³ego, po-
praw¹ bezpieczeñstwa, dzia³aniami na rzecz dzieci, m³odzie¿y,
seniorów. W obecnej kadencji pe³niê funkcjê Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Osiedla, co wi¹¿e siê z realizacj¹ uchwa³ Rady Osiedla.

Izabela KONIECZNA
lat 38, politolog

W poprzedniej kadencji jako
Radna wspólnie z pozosta³y-
mi jej cz³onkami przede
wszystkim zajmowa³am siê
wspieraniem rozwoju  ma³ej
architektury na naszych osie-
dlach oraz dofinansowaniem
placówek oœwiatowych.

W obecnej kadencji nadal chcia³abym wspieraæ te ostanie
instytucje, po to, aby naszym dzieciom stworzyæ mo¿liwie naj-
lepsze warunki do nauki i rozwoju.

Wies³aw KRZYWIÑSKI
lat 68, absolwent Politechniki
Poznañskiej - Wydzia³ Budo-
wy Maszyn, prowadzi w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - za-
rz¹dzanie nieruchomoœciami.
¯onaty, 2 dzieci.

Wieloletni przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla. Jako radny,
w nowej kadencji chcê nadal
zajmowaæ siê usuwaniem

barier hamuj¹cych funkcjonowanie osób niepe³nosprawnych,
propagowaæ sport wœród m³odzie¿y, wspieraæ dzia³alnoœci
miejskich placówek oœwiatowych, podnosiæ bezpieczeñstwo
i organizowaæ  dzia³ania integruj¹ce osiedlow¹ spo³ecznoœæ.

Dominik £AGOWSKI, cz³o-
nek Zarz¹du Osiedla
Student UAM. Prowadzi
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹.

Pracuj¹c w Radzie i Zarz¹-
dzie Osiedla ¯egrze chcê
przyczyniæ siê do tego, aby
dzia³alnoœæ Samorz¹du Po-
mocniczego by³a jeszcze bar-
dziej widoczna, a tak¿e by

wp³ywaæ poprzez ró¿nego rodzaju inicjatywy na poziom wie-
dzy mieszkañców na temat Samorz¹du Pomocniczego i spo-
sobów aktywnej dzia³alnoœci na rzecz lokalnych mieszkañ-
ców i dla dobra osiedlowej spo³ecznoœci.

Piotr £OZYNIAK
Studiujê dialog i doradztwo
spo³eczne, nauki o rodzinie,
na Wydziale Teologicznym
UAM.

Na naszym osiedlu spêdzi-
³em ca³e ¿ycie, uczêszcza³em
tu zarówno do szko³y podsta-
wowej“jak i do gimnazjum.
Moim g³ównym celem jest za-
pewnienie bezpieczeñstwa
naszym rodzinom oraz przy-
jaznego otoczenia na osiedlu
¯egrze.

Teresa MNICH
Pracuj¹ca emerytka. Ener-
giczna i chêtna osoba do pra-
cy.

Interesuje mnie cz³owiek i
jego otoczenie, st¹d cieszy
mnie wiele estetycznych
miejsc, a dra¿ni nieporz¹dek.
Mam siedmioro kochanych
wnucz¹t.

Szymon OSSOWSKI , Prze-
wodnicz¹cy Rady Osiedla
lat 38, doktor nauk humani-
stycznych, wyk³adowca aka-
demicki, dziennikarz

Pe³ni¹c przez ostanie lata funk-
cjê Przewodnicz¹cego Rady
Osiedla ¯egrze zawsze stara-
³em siê wys³uchiwaæ ró¿nych
opinii i d¹¿yæ do kompromisu
oraz godnie reprezentowaæ
Radê na zewn¹trz. Dziêki temu
na posiedzeniach Rady udawa-

³o nam siê godziæ ró¿ne punkty widzenia i podejmowaæ dobre
decyzje. To bêdzie nadal moim priorytetem w obecnej kadencji.
Ponadto zamierzam  promowaæ kolejne wspólne inwestycje ze
spó³dzielni¹ (place zabaw, si³ownie, miejsca parkingowe) oraz
zabiegaæ o zwiêkszenie nak³adów na placówki oœwiatowe.

Les³aw RACHWA£, Wice-
przewodnicz¹cy Rady Osie-
dla
lat 68, dendrolog na emery-
turze, ¿onaty, dwóch doro-
s³ych usamodzielnionych sy-
nów, czterech wnuków. Hob-
by: fotografia, architektura
krajobrazu, parki i ogrody
zabytkowe.

Na osiedlach nadal mam za-
miar zajmowaæ siê planowa-
niem przestrzennym oraz

kontynuowaniem prac zmierzaj¹cych do realizacji PARKU
RATAJE, przy wspó³pracy z Komisjami w Radzie Miasta Po-
znania i lokalnymi organizacjami. Podstawowe zadania: in-
frastruktura z urz¹dzeniami rekreacyjno – sportowymi dla
wszystkich mieszkañców w du¿ym Parku Rataje.

£ukasz W£ODARCZAK,
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Osiedla
lat 34, wykszta³cenie œred-
nie, ¿onaty, 3 dzieci.

Chêtnie popieram wszel-
kie inicjatywy s³u¿¹ce do-
bru mieszkañców. Wielo-
letni dzia³acz grup duszpa-
sterskich w parafii œw. Ma-
teusza. Jako Radny nowej
kadencji chcia³bym siê za-
j¹æ: rozwojem miejsc re-
kreacji i sportu dla dzieci i
m³odzie¿y, inwestowa-
niem w rozwój szkó³ i

przedszkoli na naszych osiedlach oraz pielêgnowaniem tra-
dycji narodowych (np. 11 listopada).

Piotr ZBYSZEWSKI, Wiceprze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla,
Absolwent Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, ukoñ-
czy³em specjalnoœæ administra-
cja samorz¹dowa.

Wiedza i kompetencje, które
uzyska³em podczas studiów
uczyni³y mnie cz³owiekiem in-
nowacyjnym i kreatywnym.
Posiadane umiejêtnoœci, po-

parte wra¿liwoœci¹ na potrzeby spo³ecznoœci lokalnej wyko-
rzystam w codziennej pracy na rzecz Naszych osiedli.
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Rada Osiedla ubiega siê
o dofinansowanie inwestycji
na osiedlu Polan („grant”)

Ka¿dego roku poznañskie
rady osiedla mog¹ ubiegaæ siê
o dofinansowanie z bud¿etu
Miasta na realizacje inwesty-
cji osiedlowych. Odbywa siê
to w ramach tak zwane-
go„konkursu grantowego”. W
tym roku Rada Osiedla ̄ egrze
po raz pierwszy od d³u¿szego
czasu z³o¿y³a wniosek o dofi-
nansowanie zadania inwesty-
cyjnego. Zadanie to polega na
utworzeniu œcie¿ki pieszo-ro-
werowej utwardzonej kostk¹
brukow¹ na terenie Parku Ra-
taje przy osiedlu Polan (1-5).
Projekt œcie¿ki zosta³ przygo-
towany w roku 2014 i by³ w
ca³oœci finansowany ze œrod-
ków Rady Osiedla ̄ egrze po-
przedniej kadencji.

Bezpoœrednio przy plano-
wanej alejce znalaz³yby siê

³awki, kosze na œmieci oraz
latarnie oœwietleniowe. Propo-
nowana przez Radê Osiedla
œcie¿ka mia³aby byæ uzupe³-
nieniem istniej¹cego ju¿ ci¹-
gu pieszo-rowerowego oraz
powstaj¹cego w ramach pro-
jektu RoweLove Rataje reali-
zowanego od roku 2014.

O utworzenie Parku Rata-
je (w tym ci¹gów pieszo-rowe-
rowych) zabiegaj¹ od lat za-
równo Rada Osiedla ¯egrze,
jak i Rada Osiedla Rataje.
Tak¿e Spó³dzielnia Mieszka-
niowa „Osiedle M³odych”
wspiera realizacjê projektu
„Parku Rataje”. W 2010 roku
poznañska spo³ecznoœæ ze-
bra³a 15 tysiêcy podpisów pod
petycj¹ do w³adz Miasta o
utworzenie Parku Rataje wraz
z architektur¹ parkow¹ (w tym

ci¹gami pieszo-rowerowymi).
Rada Osiedla ¯egrze w

ramach konkursu grantowego
wnioskuje o 200,000 z³ dofi-
nansowania z bud¿etu Miasta.
Wk³ad w³asny Osiedla wyno-
si nieco ponad 61.000 z³.
Wsparcia finansowego udzie-
li³a tak¿e Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa „Osiedle M³odych”
deklaruj¹c przekazanie
20,000 z³. Gdyby uda³o siê
zrealizowaæ projekt wartoœæ
inwestycji wynios³aby wiêc
281,000 z³. O tym, czy Rada
Osiedla otrzyma dofinanso-
wanie na proponowan¹ inwe-
stycje dowiemy siê w najbli¿-
szym czasie. O wynikach kon-
kursu grantowego poinformu-
jemy w grudniowym wydaniu
G³osu ̄ egrza.

£ukasz Kapustka

Czekamy na mieszkañców!
W bie¿¹cej kadencji rad-

ni osiedlowi podjêli decyzjê o
wznowieniu sta³ych dy¿urów
dla mieszkañców. Zaprasza-
my wszystkich Pañstwa do
osobistego kontaktu, zg³a-
szania swoich uwag, proble-
mów, propozycji, pomys³ów.
Radni osiedlowi bêd¹ czekaæ
na Pañstwa w ka¿dy pierw-
szy poniedzia³ek miesi¹ca w

Bud¿et Osiedla ̄ egrze na rok 2016
Zgodnie ze Statutem

Rady Osiedla ¯egrze z dnia
31.08.2010 r.  przygotowanie
projektu wydatków Osiedla
¯egrze nale¿y do Zarz¹du
Osiedla. W dniu 1 lipca bie¿¹-
cego roku Rada Osiedla
¯egrze zapozna³a siê z Pla-
nem Wydatków Osiedla
przed³o¿onym przez Zarz¹d.
Radni przedyskutowali propo-
zycjê wydatkowania œrodków
finansowych na rok 2016. Trzy
tygodnie póŸniej na kolejnej
sesji Rada Osiedla ¯egrze
uchwali³a Plan Wydatków
Osiedla na rok 2016. Omawia-
j¹c uchwalony plan mo¿na
wykazaæ nastêpuj¹cy podzia³
œrodków: na inwestycjê, na re-
monty, na wypoczynek dzieci
i m³odzie¿y oraz na organiza-
cjê ró¿nych wydarzeñ osiedlo-
wych dla mieszkañców.

Uwzglêdniaj¹c przes³ane
do Rady Osiedla wnioski ze
strony mieszkañców oraz in-
stytucji w Planie finansowych
znalaz³y siê nastêpuj¹ce wy-
datki inwestycyjne i remonto-
we: wspó³finansowanie ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
„Osiedle M³odych” dwóch bo-
isk do pi³ki siatkowej pla¿owej
- na os. Or³a Bia³ego i Stare
¯egrze (20,000z³), utworzenie
wspólnie ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ nowych miejsc
parkingowych na osiedlu Or³a
Bia³ego (18,800 z³), utworze-
nie ogrodzonego wybiegu dla
psów na osiedlu Or³a Bia³ego
(25,000 z³), dofinansowanie
zakupu radiowozu dla Komi-
sariatu Policji Poznañ Nowe
Miasto (3,500 z³), remont
chodników na osiedlu Stare
¯egrze oraz Polan (40,000 z³),
remonty placówek oœwiato-
wych z terenu Osiedla ̄ egrze

Modernizacja trasy tramwajowej
os. Lecha – Rondo ¯egrze

W dniu 8 wrzeœnia bie¿¹-
cego roku w Zespole Szkó³ z
Oddzia³ami Integracyjnymi Nr
1 na osiedlu Stare ¯egrze
odby³y siê konsultacje spo-
³eczne zwi¹zane z planowa-
nym remontem torowiska
tramwajowego na odcinku
Kórnicka – Rondo ¯egrze.
Modernizacji uleg³a by wiêc
tak¿e trasa znajduj¹ca siê na
terenie Osiedla ̄ egrze (odci-
nek os. Lecha – Rondo
¯egrze). Z informacji uzyska-
nych na spotkaniu konsulta-
cyjnym wynika, ¿e prace re-
montowe rozpoczn¹ siê w
najwczeœniej w latach 2017 –

godzinach od 17:00 do 18:00
w Zespole Szkó³ z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi Nr 1 na
osiedlu Stare ¯egrze. Warto
przypomnieæ, ¿e dzia³alnoœæ
Rady Osiedla ¯egrze swoim
zasiêgiem obejmuje spó³-
dzielcze osiedla: Or³a Bia³e-
go, Stare ¯egrze, Polan.
Wszystkich Pañstwa zapra-
szamy tak¿e do kontaktu

elektronicznego poprzez stro-
nê internetow¹ Osiedla
¯egrze: http://www.ze-
grze.poznan.pl. Dziêki stronie
mo¿liwy jest kontakt z Rad¹
Osiedla praktycznie 24 godzi-
ny na dobê. Znajd¹ tam Pañ-
stwo tak¿e aktualne informa-
cje odnoœnie naszej dzia³al-
noœci.

£ukasz Kapustka

(121,312 z³). Zarz¹d Osiedla
z³o¿y³ tak¿e wniosek o dofi-
nansowanie realizacji inwesty-
cji polegaj¹cej na utworzeniu
œcie¿ki pieszo-rowerowej na
terenie Parku Rataje przy
osiedlu Polan. Wk³ad w³asny
Osiedla na ten cel wynosi
61,000 z³.

Rada Osiedla wzorem lat
ubieg³ych postanowi³a organi-
zowaæ: obchody zwi¹zane ze
œwiêtami pañstwowymi - m.in.
Œwiêto Niepodleg³oœci,  Dzieñ
Flagi, itd. (32,320 z³), imprezy
kulturalne dla mieszkañców
oraz sportowe dla dzieci i m³o-
dzie¿y (22,000 z³). W planie
wydatków znalaz³o siê tak¿e
wsparcie dla harcerzy dzia³a-
j¹cych na Osiedlu  (1,200 z³)
oraz dla zespo³u tanecznego
„Piro¿ka” (2,000 z³). Wsparte
zostan¹ tak¿e inicjatywy Stra-
¿y Po¿arnej w zakresie edu-
kacji dla bezpieczeñstwa
wœród dzieci i m³odzie¿y

(2,500 z³). Jak co roku w wa-
kacje oraz ferie zorganizowa-
ne zostan¹ wspólnie z placów-
kami oœwiatowymi bezp³atne
wyjœcia i pó³kolonie dla dzieci
z terenu Osiedla (52,000 z³).
W roku 2016 zorganizowane
zostan¹ tak¿e wydarzenia kul-
turalne dla seniorów - m.in.
darmowe wyjœcia do teatrów
(4,500 z³).

Jesteœmy przekonani, ¿e
uchwalony przez Radê Osiedla
¯egrze Plan Wydatków na rok
2016 pozwoli dobrze wype³niæ
obowi¹zki Rady Osiedla w za-
kresie okreœlonym przez Statut.
Wszystkie nasze dzia³ania s³u-
¿yæ bêd¹ bowiem mieszkañ-
com naszego Osiedla.

Ju¿ dziœ zachêcamy
wszystkich Pañstwa do zg³a-
szania swoich uwag, propozy-
cji do planu finansowego na
kolejny rok bud¿etowy – to jest
2017.

£ukasz Kapustka

2018. O wiele szybciej, bo ju¿
z koñcem roku 2015 (pocz¹-
tek roku 2016) Zarz¹d Dróg
Miejskich dokona moderniza-
cji przystanku tramwajowego
¯egrze I dostosowuj¹c go do
potrzeb osób starszych i nie-
pe³nosprawnych. Na lata póŸ-
niejsze przewidziana jest tak-
¿e rozbudowa trasy tramwa-
jowej i utworzenie torowiska
do osiedla Unii Lubelskiej. Ze
szczegó³ami projektu mog¹
Pañstwo zapoznaæ siê na
naszej stronie internetowej:
www.zegrze.poznan.pl.

£ukasz Kapustka
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Integracyjna Akcja Lato 2015
W pierwszym tygodniu

wakacji odbywa³a siê w na-
szej szkole Integracyjna Ak-
cja Lato 2015 dla uczniów
Szko³y Podstawowej nr 50
oraz Gimnazjum nr 27.
Uczniowie nie ponosili ¿ad-
nych kosztów finansowych.
Corocznie fundatorem akcji
kierowanej do uczniów szko-
³y jest samorz¹d pomocniczy
- Rada Osiedle egrze. Sk³a-
damy ogromne podziêkowa-
nia za planowanie w ka¿dym
roku bud¿etowym œrodków
na Akcjê Lato i Zima dla dzieci
i m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ z
Oddzia³ami Integracyjnymi nr
1 w Poznaniu.

Plan akcji by³ bardzo
urozmaicony, przygotowany z
myœl¹ o walorach edukacyj-
nych i rekreacyjnych nasze-
go regionu. Ka¿dego dnia
uczniowie wyruszali na spo-
tkania z now¹ przygod¹.

Inauguracj¹ akcji lato sta-
³a siê podró¿ kolejk¹ Mal-
tank¹ do Nowego ZOO, w
którym wszyscy mogli obser-
wowaæ ró¿norodne, czêsto

unikalne zwierzêta, pozna-
waæ ich obyczaje oraz œrodo-
wisko, w którym ¿yj¹. Nastêp-
nego dnia odby³y siê warsz-
taty historyczne w Interaktyw-
nym Centrum Historycznym
Ostrowa Tumskiego (Brama
Poznania). Uczniowie zapo-
znawali siê z dawnymi stro-
jami, które póŸniej mogli sa-
modzielnie zaprojektowaæ. W
kolejnym dniu uczestnicy ak-
cji lato mieli mo¿liwoœæ zwie-
dzania okaza³ego Pa³acu Ra-
czyñskich w Rogalinie, gdzie
mogli zobaczyæ jak w daw-
nych latach ¿y³a rodzina Ra-
czyñskich. Kolejn¹ atrakcj¹
by³y warsztaty ekologiczne w
£ysym M³ynie, gdzie ucznio-
wie poznali niemal wszystkie
stworzenia ¿yj¹ce w lesie, od
owadów do najwiêkszej zwie-

rzyny. Mogli przy tym na w³a-
sne oczy zobaczyæ pod mi-
kroskopem ró¿ne owady, któ-
rych nie widaæ go³ym okiem.
Ostatniego dnia odby³ siê rejs
statkiem po Warcie, podczas
którego uczniowie mogli po-
dziwiaæ Poznañ z perspekty-
wy rzeki p³yn¹cej przez mia-
sto. Najbardziej jednak ocze-
kiwan¹ atrakcj¹ by³ seans fil-
mowy „Minionki”.

Uczestnicy Integracyjnej
Akcji Lato 2015 byli bardzo
zadowoleni ze wszystkich
atrakcji, jakie z myœl¹ o nich
przygotowali nauczyciele Ze-
spo³u Szkó³ z Oddzia³ami In-
tegracyjnymi nr 1 w Pozna-
niu i nie mog¹ ju¿ doczekaæ
siê kolejnej takiej akcji, tym
razem Akcji Zima 2016 w cza-
sie zimowych ferii, na któr¹
wszystkich uczniów naszego
zespo³u szkó³ serdecznie za-
praszamy.

Uczestnicy Integracyjnej
Akcji Lato 2015 kieruj¹ szcze-
gólne podziêkowania na rêce
“Pana Andrzeja Politowicza
w³aœciciela spó³ki A.S. POLI-

TOWICZ za pomoc w dowo-
zie uczestników Akcji Lato
2015 r. Pan Andrzej Polito-
wicz nie po raz pierwszy oka-
za³ nam ¿yczliwoœæ i wielkie
serce.G

Szko³a silna tradycj¹
1 wrzeœnia 2015r. Kolej-

ny raz uroczyœcie  w obecno-
œci sztandaru gimnazjum od-
œpiewaliœmy hymn naszej
szko³y. W tym roku szkolnym
przyjêliœmy  124 nowych
uczniów klas pierwszych. W
roku szkolnym 2015/2016 zo-
sta³o utworzonych piêæ klas
pierwszych.

Jak co roku chcieliœmy
sprostaæ oczekiwaniom przy-
bywaj¹cych do nas uczniów
klas szóstych, kandydatów
do nauki na kolejnym etapie
edukacyjnym, jakim jest gim-

nazjum.
Mi³oœników  pi³ki siatkowej

oraz tenisa sto³owego przyjê-
to do klasy sportowej, gdzie
bêd¹ mogli dalej rozwijaæ
swoje zdolnoœci sportowe
podczas wielu treningów, ko-
rzystaæ z wiedzy trenerów i
braæ udzia³ w licznych zawo-
dach sportowych. Czêœæ
uczniów zapisa³a siê do kla-
sy turystycznej, gdzie bêd¹
poszerzaæ wiedzê z zakresu
turystyki krajowej i turystycz-
nej, korzystaæ bêd¹ z oferty
wycieczek, a tak¿e uczestni-
czyæ w ciekawych wydarze-
niach na terenie Poznania i
regionu. W klasie europej-
skiej, uczniowie poszerz¹
wiedzê na temat krajów Unii
Europejskiej, ich kultury tra-
dycji i ich jêzyków. Stawiamy
równie¿ na integracjê, st¹d
klasa integracyjna wspieraj¹-
ca uczniów z uwzglêdnieniem
posiadanych dysfunkcji. Do
pomocy uczniowie w tej kla-
sie otrzymuj¹ nauczyciela
wspomagaj¹cego, nauczy-
cieli rewalidacji, rehabilitacji.
W naszej szkole s³u¿¹
uczniom tym s³u¿¹ u³atwienia
techniczne w postaci windy i
podjazdów. Ponadto klasa in-
tegracyjna bêdzie realizowa-
³a specjalnoœæ regionaln¹. W
ci¹gu trzech lat pobytu w gim-
nazjum uczniowie bêd¹ po-
znawaæ region, wezm¹ udzia³
w wycieczkach na terenie Po-
znania i Wielkopolski. Nowo-
œci¹ w tym roku jest klasa ar-
tystyczna dla tych, którzy
tañcz¹, œpiewaj¹, maluj¹ …
po prostu czuj¹ w sobie du-
szê artysty i pasjonuj¹ siê
szeroko rozumian¹ kultur¹.
Szko³a nie tylko nauk¹ stoi.
W trakcie roku szkolnego
uczniowie bêd¹ brali udzia³ w
wielu interesuj¹cych wyda-
rzeniach. Ju¿ w paŸdzierniku
organizujemy Dzieñ Gimna-
zjalisty, który przebiega pod
has³em integracji, bêd¹cym
okazj¹ do lepszego poznania
siê  i zabawy.

Wpisuj¹c siê w tradycjê
szko³y, w bie¿¹cym roku
szkolnym zapraszamy
uczniów szkó³ podstawowych
do udzia³u w organizowanych
przez nas licznych impre-
zach, s¹ to : turnieje sporto-
we, turniej Bocci, Dzieñ Licz-
by Pi, Dzieñ Europejski, kon-
kurs piosenki obcojêzycznej,
Mam Talent oraz Drzwi
Otwarte. W naszej szkole nie
brakuje równie¿ okazji do wy-
kazania siê swoj¹ wiedz¹ i
zdolnoœciami. W ci¹gu roku
szkolnego odbywaj¹ siê:
szkolne etapy konkursów wo-
jewódzkich konkursów przed-
miotowych, recytatorski, orto-
graficzny, matematyczne.
W bie¿¹cym roku szkolnym
¿yczymy wszystkim naszym
uczniom nowych przyjació³ i
sukcesów w nauce.

Szko³a marzeñ
Szko³a Podstawowa nr 50

jest szko³¹ otwart¹ na ka¿de-
go ucznia. Troszczymy siê o
rozwój intelektualny, fizyczny
i psychiczny wszystkich, któ-
rzy wybieraj¹ nasz¹ szko³ê.
Uczniowie zarówno z klas
nauczania pocz¹tkowego, jak
te¿ klas 4-6 chêtnie korzy-
staj¹ z wiedzy i umiejêtnoœci
naszych nauczycieli tak na
lekcjach, jak równie¿ podczas
zajêæ pozalekcyjnych. Jeste-
œmy szko³¹ integracyjn¹, dla-
tego otwieramy siê na zrozu-
mienie i tolerancjê wobec
ka¿dego, kto do nas przycho-
dzi. Wa¿nym elementem roz-
woju naszych uczniów jest
kszta³towanie postaw huma-
nitarnych, w zwi¹zku z tym
prê¿nie dzia³aj¹ce szkolne
ko³o PCK wskazuje tym m³o-
dym ludziom, jak mog¹ po-
móc drugiemu cz³owiekowi
anga¿uj¹c siê w du¿e i ma³e,
ale zawsze wa¿ne akcje.

Dziêki du¿emu zaanga-
¿owaniu uczniów i nauczycieli
wyniki sprawdzianu szósto-
klasisty stoj¹ na coraz wy-
¿szym poziomie, a na twa-
rzach naszych uczniów czê-
sto goœci uœmiech zadowole-
nia. Mo¿emy poszczyciæ siê
te¿ bardzo wysokimi osi¹-
gniêciami sportowymi w za-
kresie tenisa sto³owego na
arenie ogólnopolskiej i miê-
dzynarodowej. Ka¿dego roku
mamy bardzo wielu chêtnych
do klas sportowych, w których
uczniowie rozwijaj¹ swoje
pasje.

W Szkole Podstawowej nr
50 wa¿na jest nie tylko nauka,
dlatego organizujemy wiele
ciekawych imprez, które po-
zwalaj¹ uczniom wykazaæ siê
kreatywnoœci¹ i umiejêtno-
œci¹ dobrej zabawy. Œroda z
babeczk¹, Andrzejki, Dzieñ
patrona, bal karnawa³owy,
dyskoteki – to tylko niektóre,
spoœród licznych imprez or-
ganizowanych z myœl¹ o na-
szych uczniach. Najwa¿-
niejsz¹ z nich jest Œwiêto Plo-

DLACZEGO WARTO BYÆ Z NAMI...
• Dbamy, by ka¿de dziecko czu³o siê wa¿nym cz³onkiem na-

szej ma³ej spo³ecznoœci przedszkolnej
• Dbamy o rozwój fizyczny i zdrowy tryb ¿ycia
• Uczymy wra¿liwoœci na drugiego cz³owieka, akceptacji i to-

lerancji
• Zapewniamy mi³¹ atmosferê
• Dbamy o bezpieczeñstwo

CO DZIEJE SIÊ W NASZYM PRZEDSZKOLU:
• Drzwi otwarte dla nowych dzieci i rodziców
• Zajêcia adaptacyjne dla nowych dzieci
• Zajêcia otwarte dla rodziców
• Zajêcia indywidualne- wspomagaj¹ce rozwój dzieci
• Lekcje muzealne i lekcje biblioteczne
• Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, lo-

goped¹
• Zajêcia dodatkowe: rytmika, taniec, jêzyk angielski, gim-

nastyka korekcyjna, religia

• Uczestniczenie w ró¿nego rodzaju konkursach dzieciêcych
• Spotkania z teatrem oraz muzyczne Klubu Zielona Nutka
• Uroczyste Pasowanie na przedszkolaka najm³odszej gru-

py dzieci z udzia³em rodziców
• Organizowanie uroczystoœci o charakterze rodzinnym- Ja-

se³ka, wspólne kolêdowanie z rodzicami, Miko³aj i spotka-
nie z Gwiazdorem, Dzieñ Babci i Dziadka, Dzieñ Matki i
Ojca, festyn z okazji Dnia Dziecka

• Obchody Dnia Pluszowego Misia oraz Dnia Przedszkola-
ka

• Zaj¹czek i œniadanie wielkanocne
• Spacery, wycieczki, wyjazdy integracyjne- rodzinne
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nów, które zawsze wzbudza
bardzo pozytywne emocje i
od lat stanowi wizytówkê na-
szej szko³y. Dlatego ju¿ dzi-
siaj zapraszamy wszystkich:
uczniów, rodziców i dziadków
do czynnego uczestniczenia

w tym wielkim, radosnym
œwiêcie, które w tym roku od-
bêdzie siê 17 paŸdziernika w
godzinach 9:00-13:00 w auli
naszej szko³y. W naszej szko-
le marzenia siê spe³niaj¹.


