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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

Konsultacje Rady Osiedla ¯egrze
w sprawie „poduszek berliñskich” na ul. Pi³sudskiego

Oddajemy w Pañstwa rêce pierwszy w tym roku numer G³osu ¯egrza. Znajdziecie w
nim Pañstwo najwa¿niejsze informacje o tym, co w ostatnim czasie uda³o nam siê zreali-
zowaæ oraz o planach Rady Osiedla ¯egrze, zarówno na najbli¿sze miesi¹ce jak i ca³y
2017 rok. W numerze przeczytacie Pañstwo o uchwalonym przez radê bud¿ecie na 2017
rok, dziêki czemu dowiecie siê Pañstwo na jakie cele rada przeznaczy³a œrodki osiedla w
roku przysz³ym i co z pieniêdzy osiedla zostanie sfinansowane.

W numerze mo¿na te¿ przeczytaæ krótkie relacje z wybranych wydarzeñ wspó³-
organizowanych przez radê w ostatnim czasie. Jest te¿ krótkie sprawozdanie z postêpów
w realizacji „Polany na Or³a Bia³ego”, projektu który by³ jednym ze zwyciêzców zesz³orocz-
nego poznañskiego bud¿etu obywatelskiego. Ponadto piszemy o bardzo wa¿nym dla rady
i osiedla temacie „grantu miejskiego” na przebudowê boiska znajduj¹cego siê na terenie

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy ¯egrza.
SP 64, o który wyst¹pi³a Rada Osiedla ̄ egrze. Je¿eli uzyskamy te œrodki, mocno ju¿ zu¿y-
te boisko zostanie w przysz³ym roku gruntownie zmodernizowane. A przypomnijmy, ¿e na
co dzieñ korzystaj¹ z niego nie tyko uczniowie, ale równie¿ klub UKS Orlik oraz mieszkañ-
cy osiedla, gdy¿ dostêp do niego jest otwarty dla wszystkich. Piszemy tak¿e o nowym
projekcie, bêd¹cym jeszcze w bardzo wstêpnej fazie – pomyœle budowy kolejnego otwar-
tego boiska dla mieszkañców, tym razem na terenie JRG PSP na os Stare ̄ egrze. Projekt
zosta³ zg³oszony do tegorocznej edycji Poznañskiego Bud¿etu Obywatelskiego, jest na
etapie oceny formalnej wydzia³ów urzêdu miasta i je¿eli przejdzie przez „sito” procedural-
ne, miejmy nadziejê zostanie poddany pod g³osowanie. I to od Pañstwa – mieszkañców –
zaanga¿owania bêdzie zale¿a³o, czy pomys³ zostanie zrealizowany. Na koniec prezentu-
jemy Pañstwu Zespó³ Szkó³ nr 1 na os Stare ¯egrze 1. Mi³ej lektury !

Szymon Ossowski  (przewodnicz¹cy Rady)

Wiosn¹ w mediach spo-
ro mówi³o siê o inwestycji
miejskiej polegaj¹cej na za-
montowaniu przy nowym
przejœciu dla pieszych i ro-
werzystów na ul. Pi³sudskie-
go tzw. „poduszek berliñ-
skich”, spowalniaj¹cych ruch
pojazdów na tej ulicy. Poja-
wia³y siê wtedy liczne g³osy,
¿e lepszym rozwi¹zaniem
bêdzie sygnalizacja œwietlna.
Rada Osiedla ¯egrze dwu-
krotnie wypowiada³a siê w tej
sprawie i dwa razy zg³asza-
liœmy postulat budowy w tym
miejscu sygnalizacji. Ponie-
wa¿ przejœcie musia³o po-
wstaæ, a budowa sygnaliza-
cji nie by³a w tym roku mo¿-
liwa, dla bezpieczeñstwa za-
montowano te poduszki.

Jednoczeœnie przedstawicie-
le w³adz miasta obiecali, ¿e
jeœli nie zyskaj¹ one akcep-
tacji mieszkañców, to w przy-
sz³ym roku znajd¹ siê œrodki
na budowê sygnalizacji
œwietlnej w tym miejscu.

Dlatego te¿ chcemy
Pañstwa zapytaæ o zdanie –
Czy jesteœcie pañstwo za li-
kwidacj¹ tych poduszek (i w
konsekwencji powstaniem
tam sygnalizacji) , czy te¿ za
ich pozostawieniem. Ankieta
jest internetowa, znajduje siê
na stronie internetowej rady.
Zachêcamy do oddania g³osu.
Je¿eli swoje zdanie udzieli przy-
najmniej kilkaset osób, to rada
uzyska legitymacjê do dalszych
dzia³añ w tym temacie.

Szymon Ossowski

Od Pañstwa zale¿y, czy progi zostan¹
czy te¿ pojawi siê tam w przysz³oœci sygnalizacja.

zag³osowaæ mo¿na na stronie

www.zegrze.poznan.pl
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Bud¿et ¯egrza na rok 2017 uchwalony!
Rada Osiedla ¯egrze w

dniu 4 lipca bie¿¹cego roku
podczas sesji bud¿etowej
uchwali³a Plan Wydatków
Osiedla ¯egrze na rok 2017.
W przygotowanym przez Za-
rz¹d Osiedla dokumencie
znalaz³y siê zarówno œrodki fi-
nansowe na nowe inwesty-
cje, remonty oraz na organi-
zacjê tradycyjnych ju¿ imprez
okolicznoœciowych dla miesz-
kañców Osiedla.

W Planie Finansowym
przewidziano nastêpuj¹ce
wydatki: remonty miejskich

chodników – 114.473 z³; re-
monty i inwestycje w placów-
kach oœwiatowych  (7 placó-
wek oœwiatowych) – 117.356
z³; koszenie i pielêgnacja
trawników wewn¹trz osiedla
Or³a Bia³ego – 2.500 z³; wy-
poczynek dzieci i m³odzie¿y
z terenu osiedli Stare ̄ egrze,
Polan, Or³a Bia³ego (organi-
zacja wypoczynku wspólnie z
placówkami oœwiatowymi,
parafiami, domami kultury) –
55.400 z³; organizacja imprez
sportowych dla mieszkañców
(turnieje, festyny) – 20.200 z³;
organizacja uroczystoœci, ob-

chodów (m.in. Œwiêto Nie-
podleg³oœci) – 33.800 z³.
Przewidziano tak¿e wsparcie
dla harcerzy dzia³aj¹cych na
terenie Osiedla ¯egrze oraz
œrodki na organizacjê czasu
wolnego dla seniorów (razem
2.000 z³). Rada Osiedla
¯egrze wzorem lat ubieg³ych
postanowi³a tak¿e przekazaæ
pieni¹dze w ramach dofinan-
sowania dla Policji i Stra¿y
Po¿arnej oraz Stra¿y Miej-
skiej. Na poszczególne cele
przeznaczono:  zakup mate-
ria³ów edukacyjnych dla
mieszkañców (Stra¿ Miejska)

– 1.900 z³; remont pomiesz-
czeñ Komendy Stra¿y Po¿ar-
nej – 3.500 z³; zakup radio-
wozu dla Komisariatu Policji
Poznañ Nowe Miasto – 2.200
z³; zakup drukarki dla Komi-
sariatu Policji – 500 z³.

W Planie Wydatków Osie-
dla znalaz³y siê równie¿ œrod-
ki, jako wk³ad w³asny Osiedla
na dofinansowanie zadañ in-
westycyjnych. Rada Osiedla
przeznaczy³a 62.000 z³ na
modernizacjê boiska sporto-
wego na osiedlu Or³a Bia³e-
go. Jednoczeœnie kwota do-

finansowania inwestycji, któ-
re Osiedle mo¿e pozyskaæ z
Urzêdu Miasta wynosi
188.000 z³. Jesteœmy przeko-
nani, ¿e uchwalony przez
Radê Osiedla ¯egrze Plan
Wydatków na rok 2016 po-
zwoli dobrze wype³niæ obo-
wi¹zki Rady Osiedla w zakre-
sie okreœlonym przez Statut.
Wszystkie nasze dzia³ania
s³u¿yæ bêd¹ bowiem miesz-
kañcom naszego Osiedla.
Ju¿ dziœ zachêcamy wszyst-
kich Pañstwa do zg³aszania
swoich uwag, propozycji do
planu finansowego na kolej-

ny rok bud¿etowy – to jest
2018. Mo¿na to uczyniæ po-
przez stronê internetow¹
Rady Osiedla ¯egrze: http://
www.zegrze.poznan.pl

Plan Wydatków Osiedla
¯egrze na rok 2017 zosta³
opracowany na podstawie
§32 ust. 3 pkt. 3 uchwa³y nr
LXXVI/1139/V/2010 RADY
Rady Miasta Poznania z dnia
31 sierpnia 2010r. w sprawie
uchwalenia statutu Osiedla
¯egrze.

£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla

Marzec up³yn¹³ dla
mieszkañców Osiedla
¯egrze pod szczególnym
znakiem jubileuszu 15-lecia
Osiedla. To w³aœnie 15 lat
temu Rada Miasta Pozna-
nia powo³a³a do istnienia
Osiedle ¯egrze, jako jed-
nostkê pomocnicz¹ Miasta
Poznania. Z tej okazji na
¯egrzu, w tym roku zorga-
nizowano dla mieszkañców
„jubileuszowe” atrakcje.

Rozrywka i sport na ¯egrzu
W dniu 5 marca Rada

Osiedla ̄ egrze wspólnie ze
Szko³¹ Podstawow¹ Nr 64
na osiedlu Or³a Bia³ego zor-
ganizowa³a „Dzieñ Gier
Planszowych”. W godzi-
nach od 8 do 13 mieszkañ-
cy Osiedla mogli pod okiem
doœwiadczonych animato-
rów z Fundacji „Zagrajmy”
pograæ w najpopularniejsze
w ostatnich czasach gry
planszowe. Nie zabrak³o

Dzieñ Flagi RP
Tegoroczn¹ nowo-

œci¹ na Osiedlu ¯egrze
p rzygo towan¹  p rzez
Radê Osiedla ¯egrze
by³a akcja rozdawania
Flag Rzeczypospolitej
Polskiej w Dniu Flagi
RP to jest 2 maja. Rad-
ni  w popo³udniowych
godzinach w specjal-
nym namiocie rozdawa-
li flagi wszystkim chêt-
nym mieszkañcom
osiedla Stare ¯egrze.

tradycyjnych gier wszystkim
dobrze znanych, ale tak¿e
nowoœci na polskim rynku.

Natomiast w dniu 13
marca bie¿¹cego roku
Rada Osiedla ¯egrze
wspólnie ze Szkolnym Klu-
bem Tenisa Sto³owego „Ra-
taje 50” zorganizowa³a tur-
niej tenisa sto³owego w Ze-
spole Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi Nr 1 na osie-
dlu Stare ¯egrze. Impreza
cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem zarówno
uczestników, jak i kibiców.
Imprezê zorganizowano
pod szyldem „15-lecia Osie-
dla ¯egrze”.

Rozdano  ponad  s to
flag. Nie zabrak³o wie-
lu rozmów z mieszkañ-
cami.  Ze wzglêdu na
fakt, i¿ akcja cieszy³a
siê du¿ym zaintereso-
waniem mieszkañców
l iczymy,  ¿e  podobn¹
akcjê uda przeprowa-
dziæ siê tak¿e w przy-
sz³ym roku.

£ukasz Kapustka
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Prace nad parkiem na osiedlu Or³a Bia³ego trwaj¹!
Z niekryt¹ radoœci¹ infor-

mujemy, ¿e ruszy³y prace nad
utworzeniem „Terenu parko-
wo-spacerowego wraz z wy-
biegiem dla psów na osiedlu
Or³a Bia³ego”. Realizacja in-
westycji mo¿liwa jest dziêki
uzyskaniu przy wsparciu
Rady Osiedla ¯egrze œrod-
ków na ten cel w Poznañskim
Bud¿ecie Obywatelskim
2016. Z pocz¹tkiem wrzeœnia
rozpoczê³y siê prace projek-
towe. Gotowy projekt powi-
nien byæ przedstawiony przez
firmê projektow¹ do koñca li-

Wstêpna wizualizacja polany na Or³a Bia³ego

Do koñca lipca bie¿¹ce-
go roku rady osiedli mog³y
ubiegaæ siê o przyznanie do-
finansowania na realizacjê
zadañ inwestycyjnych na te-
renie osiedli. Zarz¹d Osie-
dla ¯egrze zg³osi³ projekt
„Modernizacji boiska sporto-
wego przy Szkole Podstawo-
wej Nr 64 wraz z budow¹
bie¿ni sportowej”. Realizacja
proponowanego zadania po-
lega na przebudowie (moder-
nizacji) istniej¹cego boiska do
pi³ki no¿nej ze sztuczn¹ na-
wierzchni¹ oraz na budowie
bie¿ni lekkoatletycznej dwu-
torowej ze skoczni¹ w dal. Ist-
niej¹ce obecnie boisko do pi³-
ki no¿nej (wybudowane dziê-
ki œrodkom Rady Osiedla
¯egrze wiele lat temu) zosta-
nie poszerzone  i wyd³u¿one.
Wokó³ boiska zostanie wyko-
nane ogrodzenie z pi³kochwy-
tami. Istniej¹ca, zu¿yta ju¿
nawierzchnia zostanie wy-

Jedna z miesz-
kanek Osiedla Sta-
re ¯egrze zg³osi³a
do tegorocznego
bud¿etu obywatel-
skiego projekt pod
nazw¹ „Sportowe
¯egrze. Wielofunk-
cyjne boisko dla
mieszkañców z
otoczeniem do re-
kreacji". Projekt za-
k³ada, ¿e boisko z
otoczeniem bêdzie
zlokalizowane na
ty³ach Jednostki
Ratowniczo - Ga-
œniczej nr 7 Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej przy
ul. Bobrzañskiej od strony
Osiedla Stare ̄ egrze, przy ul.
Milczañskiej. PSP wyrazi³a
zgodê na budowê boiska na
swoim terenie.

stopada bie¿¹cego roku. Ro-
boty ziemne w terenie prze-
widziano natomiast na wio-
snê 2017 roku. Plan zagospo-
darowania nieu¿ytków we-
wn¹trz osiedla Or³a Bia³ego
(pomiêdzy blokami 76 i 75
oraz Przedszkolem Nr 178, a
koœcio³em) zak³ada: utworze-
nie ogrodzonego wybiegu dla
psów, utworzenie utwardza-
nych ci¹gów spacerowych,
oœwietlenie alejek, monta¿
³awek i koszy na œmieci, na-
sadzenia nowych drzew i
krzewów.

£ukasz Kapustka

Walczymy o „grant”!
mieniona na now¹, bezpiecz-
niejszego. Utworzona zosta-
nie tak¿e nowa bie¿nia lekko-
atletyczna dwutorowa o sze-
rokoœci 2,50 m i ³¹cznej d³u-
goœci 70 metrów z nawierzch-
ni¹ poliuretanow¹. Boisko
obecnie istniej¹ce wymaga
remontu. Obiekt u¿ytkowany
jest zarówno przez uczniów
Szko³y Podstawowej Nr 64,
jak i mieszkañców Osiedla
oraz osoby przyje¿d¿aj¹ce z
poza Osiedla.

Warunkiem uczestnictwa
w tak zwanym „konkursie
grantowym” by³o przeznacze-
nie wk³adu w³asnego Osiedla.
Rada Osiedla ¯egrz3 prze-
znaczy³a kwotê 62.000 z³
ubiegaj¹c siê o dofinansowa-
nie w kwocie 188.000 z³. O
tym, czy uda siê otrzymaæ
dofinansowanie na opisane
zadanie dowiemy siê ju¿ w
paŸdzierniku

£ukasz Kapustka

Sportowe  ¯egrze
Poznañski Bud¿et Obywatelski 2017

Inicjatorka chce, aby po-
wsta³o wielofunkcyjne ogro-
dzone boisko (80 x 40 m) do
pi³ki no¿nej, rêcznej i koszy-
kowej o sztucznej nawierzch-
ni. Wokó³ rozbudowana si³ow-

nia zewnêtrzna z wieloma
urz¹dzeniami,  boisko do siat-
kówki pla¿owej, bie¿nia oraz
infrastruktura (chodniki, try-
buny, ³awki itp.). Boisko i po-
zosta³e urz¹dzenia bêd¹

otwarte dla
mieszkañców, a
poniewa¿ ca³y
mini kompleks
sportowy bêdzie
zlokalizowany na
terenie jednostki
PSP,  bêdzie
znajdowa³ siê
pod sta³ym nad-
zorem stra¿a-
ków, przez co nie
bêdzie nara¿ony
na dewastacjê.
Zapewni miesz-
kañcom  (i stra-
¿akom) uprawia-
nie najbardziej
p o p u l a r n y c h

sportów - pi³ki no¿nej, rêcz-
nej, koszykowej, siatkowej,
bieganie na krótki dystans
oraz æwiczenie na si³owni.
Szacunkowy koszt inwestycji
to 450. tys. z³otych.

Zasadnoœæ tego projektu
nie budzi w¹tpliwoœci.  Na
¯egrzu nie ma ¿adnego du-
¿ego boiska w dobrym stanie
technicznym, boiska spó³-
dzielni s¹ ma³e i oblegane,
boiska MKS Przemys³aw nie
s¹ odstêpne dla mieszkañ-
ców.

Mamy nadziejê, ¿e projekt
przejdzie pozytywnie proces
opiniowania przez wydzia³y
urzêdu miasta i zostanie pod-
dany pod g³osowanie. Je¿eli
do tego dojdzie, ju¿ dziœ ape-
lujemy do mieszkañców o po-
parcie tego projektu!

SZO
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Gimnazjum nr 27 z Od-
dzia³ami Integracyjnymi im.
gen. Stanis³awa Maczka w
Poznaniu jest szko³¹, w któ-
rej ka¿dy uczeñ mo¿e zna-
leŸæ swoje miejsce. Pierw-
szym wra¿eniem po wejœciu
do budynku naszego gimna-
zjum bywa czêsto przeœwiad-
czenie, ¿e jest to miejsce, w
którym wszelkie bariery i po-
dzia³y zostaj¹ zniesione. W
istocie, nasi uczniowie, pomi-
mo dziel¹cej ich ró¿nicy wie-
ku, zainteresowañ, pasji, tem-
peramentów i potrzeb, akcep-
tuj¹ indywidualn¹ naturê swo-
ich kolegów i kole¿anek. Jest
tak, poniewa¿ przewodni¹
myœl naszej pracy z ucznia-
mi stanowi integracja. K³a-
dziemy du¿y nacisk na to, aby
nasi wychowankowie cenili w
sobie nawzajem te cechy,
które ich wyró¿niaj¹. Jaki bo-
wiem by³by œwiat, gdyby

Jest tylko jedna taka
szko³a w Poznaniu, w³aœnie
na ̄ egrzu – blisko Was. Dla-
czego Szko³a Podstawowa nr
50 jest tak wyj¹tkowa?

Wystarczy przyjœæ, odwie-
dziæ nasz¹ szko³ê, zobaczyæ
j¹, poczuæ jej klimat, poroz-
mawiaæ z nauczycielami, by
przekonaæ siê, ¿e jest to naj-
lepsza szko³a dla Waszego
dziecka.

Najwa¿niejszym dla nas
jest nauczenie dziecka
wszystkiego, co potrzebne
jest w ¿yciu, wszystkiego, co

potrzebne jest uczniom na
kolejnych etapach kszta³ce-
nia w nastêpnych szko³ach.
Obok nauki wa¿ne jest wy-
chowanie i bezpieczeñstwo.
Pokazujemy uczniom jak byæ
dobrym cz³owiekiem, uczymy
wspó³pracy i zrozumienia dla
innych uczymy trzymania siê
w ¿yciu prawdziwych warto-
œci i zasad. Ka¿dego ucznia
otaczamy opiek¹, by móg³
czuæ siê bezpiecznie i dobrze.

Dla dzieci z niepe³no-
sprawnoœci¹, zw³aszcza ru-
chow¹, jesteœmy wymarzon¹
szko³¹. W ka¿dej klasie, ju¿
nawet w naszych oddzia³ach
przedszkolnych, nazywanych
zerówk¹, przy dodatkowym
wsparciu naszych specjali-

Na os. Stare ¯egrze 1 w
Zespole Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi mieœci siê
Przedszkole nr 186 „ Miesz-
kañcy £¹ki”.  Dzieci starsze
rozpoczê³y kolejny rok z
uœmiechem witaj¹c swoich
przyjació³ i kolegów nato-
miast najm³odsze przedszko-
laki po rozstaniu z Rodzica-
mi  trochê niepewnie ogl¹-
daj¹ swoje sale. Wiadomo,
¿e pierwsze dni w przedszko-
lu to dla najm³odszych i ich
Rodziców ogromne wydarze-
nie i silne emocje. . Nauczy-
ciele i wszyscy pracownicy
przedszkola dok³adaj¹ starañ
, aby zapewniæ wszystkim
dzieciom profesjonaln¹ opie-
kê, mo¿liwoœæ zgodnej zaba-
wy, uczenia siê  w atmosfe-
rze akceptacji i bezpieczeñ-
stwa.

Przedszkole wspomaga
rozwój i wczesn¹ edukacjê
dzieci ju¿ od najm³odszych
lat.W dwóch grupach 2,5 lat-
ki poprzez zabawê ucz¹ siê

zasad, poznaj¹ nowych kole-
gów i przedszkole. Ka¿dy
dzieñ jest dla nich nowym cie-
kawym doœwiadczeniem.

W tym roku szkolnym
przedszkole dysponuje miej-
scami dla  125 dzieci w piê-
ciu grupach wiekowych „ od
maluszka do starszaka”.
Utworzona zosta³a bowiem
pi¹ta grupa  „Œwierszczy” dla
szeœciolatków.

Dzieci uczestnicz¹ w cie-
kawych zajêciach dydaktycz-
nych, odkrywaj¹ œwiat po-
przez doœwiadczenia i zaba-
wy badawcze przygotowuj¹c
siê do roli ucznia.

Wszystkie wydarzenia
sprzyjaj¹ budowaniu systemu
wartoœci, aby u³atwiæ dzie-
ciom  rozró¿nianie tego co
jest dobre, a co z³e. Zajrzyj do
nas: p186.pl

Alina Dobrzyñska
 dyrektor Zespo³u Szkó³

z Oddzia³ami Integracyjny-
mi nr 1 w Poznaniu

stów, uczymy integracji, na-
wi¹zywania dobrych kontak-
tów, pokazujemy, ¿e ucznio-
wie z niepe³nosprawnoœci¹ s¹
tak samo wartoœciowi, jak
uczniowie pe³nosprawni. Na-
sze zerówki pracuj¹ dok³ad-
nie tak samo, jak przedszko-
le, codziennie od 6:00 do
17:00, i s¹ bezp³atne. Dzieci
korzystaj¹ równie¿ z pe³nego
wy¿ywienia z jakoœci¹ gwa-
rantowan¹ przez now¹ firmê,
z któr¹ nawi¹zaliœmy kontakt
ju¿ od wrzeœnia. Z reszt¹ ka¿-
dy uczeñ naszej szko³y mo¿e

korzystaæ ze
smacznych obia-
dów, jeœli tylko
wyrazicie Pañ-
stwo tak¹ wolê.

Ka¿dy uczeñ
w Szkole Pod-
stawowej nr 50
mo¿e czuæ siê
wyj¹tkowo, bo

mamy wyj¹tkowych nauczy-
cieli, którzy indywidualizuj¹
podejœcie do ka¿dego z
uczniów staraj¹c siê sprostaæ
oczekiwaniom i wyzwaniom,
jakie stawia przed nami pro-
ces nauczania i wychowania
Pañstwa dzieci, jakie stawia
przed nami ¿ycie.

W naszej szkole wa¿ny-
jest zrównowa¿ony rozwój
dziecka i nauczanie jêzyków
obcych, st¹d oferujemy
uczniom zwiêkszon¹ liczbê
godzin nauki jêzyka angiel-
skiego, co z pewnoœci¹ doce-
ni ka¿dy rodzic myœl¹cy o
przysz³oœci swojego dziecka.

Równie wa¿n¹ form¹ na-
uczania jest kszta³cenie po-
przez konkursy, imprezy i za-

bawy. W myœl znanej od wie-
ków zasady – bawi¹c uczyæ
– dbamy o to, by proces dy-
daktyczny w naszej szkole
by³ zró¿nicowany i mia³ ró¿-
norodny charakter. Organizu-
jemy zatem wiele konkursów
przedmiotowych o randze
szkolnej, wojewódzkiej i ogól-
nopolskiej, w których nasi
uczniowie odnosz¹ sukcesy.
Organizujemy w szkole i
poza ni¹ wiele ró¿norodnych
imprez, wa¿nych w procesie
nauczania i wychowania.
Wystarczy wspomnieæ takie
akcje jak: „Jesieñ poezj¹ ma-
lowana”, turnieje w Baccia
oraz tenisie sto³owym – rów-
nie¿ miêdzynarodowe czy
„Dzieñ Œwiêtej £ucji”, Miêdzy-
narodowy Dzieñ Osób Nie-
pe³nosprawnych, Mobilne
Laboratorium czy Skoczko-
wie narciarscy z akcj¹ „Pij
Mleko”, a tak¿e realizacja
projektu szkolnego zakoñ-
czonego spotkaniem z
Chmurk¹ – Annê Szwy-
kowsk¹-Michalsk¹, boha-
terk¹ ksi¹¿ki „Syberyjskie
przygody Chmurki” zakoñ-
czone ciekawym reporta¿em
w telewizji ogólnopolskiej, by
przekonaæ siê, ¿e w naszej
szkole du¿o siê dzieje. Ka¿-
dego roku, przy wspó³pracy i
ogromnym wsparciu Samo-
rz¹du Pomocniczego Osiedla
¯egrze, za które sk³adamy
wielkie podziêkowania, orga-
nizujemy w naszym Zespole
Szkó³ na ̄ egrzu „Akcjê Lato”
i „Akcjê Zima” – czyli pó³ko-
lonie dedykowane wszystkim
uczniom, równie¿ z niepe³no-
sprawnoœci¹, w Szkole Pod-

stawowej nr 50 i Gimnazjum
nr 27.

Na koniec mo¿emy po-
chwaliæ siê bardzo wysokimi
wynikami nauczania wcze-
snoszkolnego w klasach 1-3
plasuj¹cymi siê powy¿ej œred-
niej ogólnopolskiej, mo¿emy
pochwaliæ siê w ka¿dym roku
coraz lepszymi wynikami na-
uczania w klasach 4-6, mo-
¿emy pochwaliæ siê bardzo
wysokimi wynikami sportowy-
mi naszych uczniów, zw³asz-
cza tych w klasach sporto-
wych, ale przez skromnoœæ
nie bêdziemy siê chwaliæ.
Wystarczy przyjœæ do Szko³y
Podstawowej nr 50 na
¯egrzu, wystarczy zobaczyæ
nasz¹ szko³¹, poczuæ jej kli-
mat, porozmawiaæ z nauczy-
cielami, by przekonaæ siê, ¿e
bêdzie to najlepsza szko³a dla
Waszego dziecka.

Najbli¿sz¹ okazj¹ do od-
wiedzenia naszej szko³y jest
doroczne wielkie „Œwiêto Plo-
nów”, które organizujemyw
sobotê 22 paŸdziernika. Ju¿
teraz zapraszamy rodziców i
dzieci równie¿ na Drzwi
Otwarte Szko³y Podstawowej
nr 50 w sobotê 25 lutego
2017roku. Zapraszamy
wszystkich, równie¿ Pañ-
stwa.Poznacie Pañstwo nie-
zwyk³¹ szko³ê, która jest bli-
sko Was. Zajrzyj do nas:

sp50-poznan.pl

wszyscy byli tacy sami? Od-
powiedzi na te pytania próbu-
jemy odnaleŸæ w trakcie za-
jêæ lekcyjnych oraz podczas
akcji prowadzonych przez
uczniów i nauczycieli. Nie bez
echa odbywaj¹ siê w naszym
gimnazjum Dni Tolerancji,
które poprzedzone s¹ Tygo-
dniem Integracji. Akceptacja
i tolerancja to terminy, o któ-
rych mówimy bardzo du¿o.
Nie boimy siê wyzwañ. Wy-
zwania s¹, poniewa¿ nasze
gimnazjum, to miejsce z
prawdziwym sercem, które
czuje, z prawdziwym umy-
s³em, który rozumie i walczy
z tym, co niezrozumia³e. Na-
sze gimnazjum ma oczy, uszy
i serce, dostrzegamy wiêc
w³asne braki, wykorzystuje-
my nasze mocne strony i
uczymy tego podopiecznych.

Gimnazjum nr 27 jest
przede wszystkim miejscem

nauki. Ciekawoœæ œwiata jest
wrodzon¹ cech¹ ludzk¹, dla-
tego nie pozwalamy naszym
uczniom na powierzchowne
„zwiedzanie ¿ycia”. Wyjœcia
na warsztaty organizowane
przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
m.in. Noc Naukowców, wy-
cieczki do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie, orga-
nizacja Dnia Liczby Pi, czy
spotkanie z autorytetem, któ-
rym bez w¹tpienia jest pani
Anna Szwykowska-Michal-
ska – to prawdziwe lekcje roz-
wijaj¹ce zdolnoœci, ale i cha-
rakter naszych uczniów.

Dziêki wspólnemu prze-
¿ywaniu wszystkiego jako
zespó³, nasi wychowankowie
nabywaj¹ cech niezbêdnych
do ¿ycia w spo³eczeñstwie.
Potrafi¹ sami siê organizo-
waæ i dzieliæ wspólne pasje.
Wychodz¹ ze swoimi wycho-

Gimnazjum nr 27 - Szko³a pe³na ¿ycia
wawcami na mecze Lecha
Poznañ w ramach niezwykle
lubianej akcji Gimnazjaliœci na
Kolejorza, bior¹ udzia³ w tur-
niejach i konkursach, m.in.
Miko³ajkowym Turnieju Boc-
ci, organizowanym przez sa-
morz¹d uczniowski Dniu
Ch³opaka, konkursie Mam
Talent oraz szkolnym przed-
stawieniu jase³kowym, w któ-
rym uczniowie wystêpuj¹
wraz z nauczycielami. Anga-
¿uj¹ siê równie¿ w wiêksze
projekty, a na miano takiego
z pewnoœci¹ zas³uguje Rok
Henryka Sienkiewicza. Za-
proszone przez szko³ê Brac-
two Rycerskie „Kerin” prze-
prowadzi³o dla naszych
uczniów wspania³¹ lekcjê hi-
storii.

Historia i tradycja jest
istotnym elementem edukacji
w Gimnazjum nr 27. Na ten
aspekt k³adziemy ogromny

nacisk. Z dum¹ mówimy o
naszym patronie, generale
Maczku oraz o wartoœciach,
których broni³ przez ca³e
¿ycie. Dok³adamy wszelkich
starañ aby uczniowie nasze-
go gimnazjum byli wychowy-
wani w duchu patriotyzmu, z
poszanowaniem symboli na-
rodowych oraz jêzyka pol-
skiego, który równie¿ jest

Szko³a Podstawowa nr 50
Niezwyk³a szko³a blisko Ciebie

przez nas uwa¿any za war-
toœæ. Jednoczeœnie staramy
siê iœæ z duchem czasu i wy-
chodziæ naprzeciw wymaga-
niom wspó³czesnoœci. Jeste-
œmy zawsze otwarci na nowe
pomys³y i propozycje, otwar-
toœæ i integracja, s¹ bowiem
naszymi cechami nadrzêdny-
mi. Zajrzyj do nas:

gm27-poznan.pl

Do przedszkola idzie maluch...
Nowy rok przedszkolny rozpoczêty !


