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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

Wyniki konsultacji
Rady Osiedla ¯egrze

w sprawie „poduszek berliñskich”
na ul. Pi³sudskiego

Koñczy siê kolejny, 15. ju¿ rok dzia³ania Rady Osiedla ̄ egrze. By³ to jeden z najintensywniejszych okresów w ca³ej
historii rady. W mijaj¹cym roku cz³onkom zarz¹du i rady uda³o siê pozyskaæ œrodki z grantu miejskiego na gruntown¹
przebudowê boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 64 na os. Or³a Bia³ego. Ponadto cz³onkowie rady i zarz¹-
du brali udzia³ w opracowywaniu projektu „Polany na Or³a Bia³ego”, która bêdzie realizowana w przysz³ym roku ze
œrodków pozyskanych z zesz³orocznego Poznañskiego Bud¿etu Obywatelskiego (cz³onkowie zarz¹du osiedla byli
jego autorami). Z kolei w tym roku jednym z wybranych w kolejnej edycji PBO przez mieszkañców projektów jest
„Sportowe ¯egrze”, projekt zg³oszony przez cz³onkiniê rady. Dziêki temu najdalej w ci¹gu dwóch lat powstanie na
osiedlu, na terenie jednostki stra¿ackiej, wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkañców. Rada równie¿ w ostat-
nim okresie zaanga¿owa³a siê aktywnie w dyskusjê na temat tzw. „poduszek berliñskich” na ulicy Pi³sudskiego,
organizuj¹c w tym temacie internetowe konsultacje z mieszkañcami. To najwa¿niejsze tematy, w które by³a zaanga-
¿owana rada w mijaj¹cym roku. Mo¿ecie Pañstwo o tych i innych sprawach przeczytaæ w niniejszym G³osie ¯egrza.

Jak co roku pragniemy Pañstwu z³o¿yæ œwi¹teczne i noworoczne ¿yczenia. W imieniu ca³ej Rady i wszystkich
cz³onów Zarz¹d Osiedla ¯egrze, ¿yczê wspania³ej, rodzinnej atmosfery, pe³nej radoœci i wzajemnego ciep³a. ¯yczê
odpoczynku od codziennych obowi¹zków – pracy, szko³y, domowych zajêæ. A w nadchodz¹cym 2017 roku ¿yczymy
Pañstwu przede wszystkim zdrowia, zadowolenia z ka¿dego dnia, spe³nienia choæ jednego z marzeñ oraz realizacji
planów, tak osobistych jak i zawodowych.

  Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady Osiedla

W dniach od 1 wrzeœnia do 13 paŸdziernika na naszej stronie internetowej pyta-

liœmy mieszkañców o to, czy zastosowanie progów zwalniaj¹cych na ulicy Pi³sud-

skiego to dobry pomys³. W g³osowaniu udzia³ wziê³o 313 osób. Zamieszczamy wy-

niki przeprowadzonych konsultacji. 282 osoby opowiedzia³y siê przeciwko progom

obecnie zainstalowanym. Tylko 31 osób zdecydowanie wypowiedzia³o siê za pozo-

stawieniem progów.                               SZO

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Osiedla ¯egrze.
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Rada Osiedla ¯egrze
wspólnie z parafi¹ pw. Naj-
œwiêtszej Bogarodzicy Ma-
ryi na osiedlu Stare ̄ egrze
przygotowa³o w minionym
roku akcjê „Podziel siê
krwi¹”. W niedzielê 25
wrzeœnia pracownicy Re-
gionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu czekali
na wszystkich mieszkañ-
ców chêtnych oddaæ hono-
rowo krew. Na wszystkich,
którzy „podzielili siê krwi¹”
czeka³y upominki: zarów-
no te standardowe przeka-
zywane przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa,

Tegoroczna jesieñ na
¯egrzu by³a czasem remon-
tu miejskich chodników.

Pierwszy z remontów
przeprowadzony zosta³ przy
ulicy Redarowskiej na wyso-
koœci marketu Aldii. W przy-
sz³ym roku zostanie przepro-
wadzony remont dalszego
odcinka w kierunku koœcio³a
na Starym ¯egrzu.

Drugi remont zosta³ prze-

Z koñcem wrzeœnia og³o-
szone zosta³y wyniki konkur-
su na dofinansowanie zadañ
inwestycyjnych dla osiedli.

Z niekryt¹ radoœci¹ infor-
mujemy, ¿e dztêki dzia³aniom
zarz¹du, Osiedle ¯egrze
otrzyma³o dofinansowanie na
modernizacjê boiska przy
Szkole Podstawowej Nr 64
na osiedlu Or³a Bia³ego. Re-
alizacja proponowanego za-
dania polegaæ bêdzie na
przebudowie (modernizacji)
istniej¹cego boiska do pi³ki
no¿nej ze sztuczn¹ na-
wierzchni¹ oraz na budowie
bie¿ni lekkoatletycznej dwu-
torowej ze skoczni¹ w dal. Ist-
niej¹ce boisko  (wybudowa-
ne dziêki œrodkom Rady

Z koñcem listopada za-
koñczy³y siê prace zwi¹zane
z przygotowaniem dokumen-
tacji technicznej (pozwolenia,
projekt) dotycz¹cej realizacji
inwestycji „Utworzenia terenu
parkowo-spacerowego wraz
z ogrodzonym wybiegiem dla
psów na osiedlu Or³a Bia³e-
go”. Jest to projekt, który zwy-
ciê¿y³ w ramach Poznañskie-
go Bud¿etu Obywatelskiego
2016. W tym roku trwa³y pra-
ce przygotowawcze oraz pro-
jektowe. W roku 2017 roz-
poczn¹ siê prace ziemne.
Teraz wszystko w rêkach Za-

Wspieramy
Krwiodawstwo

Jesienne remonty na ̄ egrzu

jak i te ufundowane przez
Radê Osiedla ¯egrze.

Mamy nadziejê, ¿e w
przysz³ym roku równie¿
uda siê przeprowadziæ po-
dobn¹ akcjê - tym razem
na osiedlu Or³a Bia³ego.
Ju¿ dziœ wszystkich miesz-
kañców zachêcamy, bo
oddawanie krwi to rzecz
niewielka dla oddaj¹cych,
ale olbrzymia dla odbior-
ców – mo¿e uratowaæ
¿ycie.

£ukasz Kapustka
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla

prowadzony przy Szkole
Podstawowej Nr 64 na osie-
dlu Or³a Bia³ego. Moderniza-
cji uleg³a nawierzchnia naj-
bardziej zniszczonego frag-
mentu chodnika na rogu sali
gimnastycznej. Prace wyko-
nano przy okazji przeprowa-
dzania trzeciego remontu, to
jest drewnianych schodów na
skarpie przy szkole. Stare,
zniszczone, drewniane scho-

dy zosta³y ca³kowicie zde-
montowane, a w ich miejscu
pojawi³y siê nowe, betonowe
zgodne z obecnie stosowany-
mi metodami budowlanymi.

Warto podkreœliæ, ¿e o
przeprowadzenie wszystkich
trzech powy¿szych remontów
wnioskowali mieszkañcy kon-
taktuj¹cy siê z Rad¹ Osiedla
¯egrze.

£ukasz Kapustka

Park na Or³a Bia³ego
coraz bli¿ej

rz¹du Zieleni Miejskiej – to
w³aœnie ta jednostka miejska
odpowiedzialna jest za reali-
zacjê zadania. W najbli¿szym
czasie zostanie og³oszony
przetarg na wykonanie inwe-
stycji.

Przypomnijmy, ¿e projekt
zak³ada utworzenie obszaru
parkowo-rekreacyjnego wraz
z ogrodzonym wybiegiem dla
psów wewn¹trz osiedla Or³a
Bia³ego. Proponuje siê doko-
nanie nasadzeñ drzew, krze-
wów wraz z jednoczesnym
utworzeniem alejek spacero-
wych z przydro¿nymi ³awka-

mi oraz latarniami doœwietla-
j¹cymi ci¹gi piesze. Propono-
wany wybieg dla psów ma
zostaæ wyposa¿ony w pojem-
niki na psie odchody, w prze-
szkody dla czworonogów
oraz ³awki dla w³aœcicieli.

Autorami zwyciêskiego
projektu s¹ mieszkañcy osie-
dla Or³a Bia³ego oraz radni
Osiedla ¯egrze: Maria Cho-
micz oraz £ukasz Kapustka.
Z wizualizacj¹ inwestycji
mo¿na zapoznaæ siê na stro-
nie internetowej: http://
www.zegrze.poznan.pl.

£ukasz Kapustka

Bêdzie modernizacja
boiska przy szkole

Osiedla ̄ egrze w 2008 roku)
zostanie poszerzone  i wyd³u-
¿one. Wokó³ zostanie wyko-
nane ogrodzenie z pi³ko-
chwytami. Istniej¹ca, zu¿yta
ju¿ nawierzchnia zostanie
wymieniona na now¹, bez-
pieczniejszego, u¿ywan¹ na
tradycyjnych boiskach typu
„orlik”. Utworzona zostanie
tak¿e nowa bie¿nia lekkoatle-
tyczna dwutorowa o szeroko-
œci 2,50 m i ³¹cznej d³ugoœci
70 metrów z nawierzchni¹ po-
liuretanow¹. Obiekt wraz z in-
frastruktur¹ obecnie istniej¹c¹
wymaga remontu. Boisko
u¿ytkowane jest zarówno
przez uczniów Szko³y Podsta-
wowej Nr 64, jak i mieszkañ-
ców Osiedla oraz osoby przy-

je¿d¿aj¹ce spoza Osiedla.
Warunkiem uczestnictwa

w tak zwanym „konkursie
grantowym” by³o przeznacze-
nie wk³adu w³asnego osiedla.
Rada Osiedla ¯egrze prze-
znaczy³a kwotê 62.000 z³
ubiegaj¹c siê o dofinansowa-
nie w kwocie 188.000 z³. War-
toœæ ca³ej inwestycji wyniesie
247.000 z³. Osiedle ¯egrze
by³o jedynym Osiedlem z te-
renu Nowego Miasta, które
otrzyma³o dofinansowanie na
planowan¹ inwestycjê.

W przysz³oœci w planach
jest tak¿e zamontowanie
³awek przy boisku (utworze-
nie mini trybun) oraz doœwie-
tlenie obiektu.

£ukasz Kapustka
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JAK SPÊDZIÆ BEZPIECZNIE
ŒWIÊTA I SYLWESTRA…

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

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

Najczêœciej do po¿arów w
okresie przedœwi¹tecznym
dochodzi z powodu nierozwa-
gi, poœpiechu czy zaniedba-
nia. Przygotowuj¹c œwi¹tecz-
ne dania nie nale¿y zostawiaæ
ich bez nadzoru na w³¹czo-
nym gazie czy kuchence
elektrycznej. Pozostawienie
bez dozoru rozgrzanych
urz¹dzeñ elektrycznych (ku-
chenek gazowych, elektrycz-
nych, piekarników “i opieka-
czy), a tak¿e przeci¹¿enia in-
stalacji elektrycznej, spowo-
dowane w³¹czeniem nad-
miernej iloœci odbiorników
elektrycznych, s¹ najczêst-
szymi przyczynami po¿arów.

Dekoruj¹c œwi¹tecznymi
ozdobami i lampkami miesz-
kania czy domy nale¿y mieæ
“na uwadze bezpieczeñstwo
w³asne, rodziny i s¹siadów.
Zewnêtrzne œwi¹teczne
oœwietlenie mieszkania czy
domu mo¿e okazaæ siê nie-
bezpieczne w przypadku, gdy
nie jest przystosowane do
u¿ywania w warunkach ze-
wnêtrznych. Kolorowe lamp-
ki nie maj¹ce odpowiedniej
izolacji mog¹ po namokniêciu
na deszczu czy œniegu spo-

wodowaæ zwarcie instalacji
elektrycznej lub pora¿enie
pr¹dem.

Nie nale¿y pozwalaæ na
odpalanie „zimnych ogni”
przez dzieci bez nadzoru
osób doros³ych, gdy¿ wytwa-
rzaj¹ one wysok¹ temperatu-
rê i mog¹ spowodowaæ po¿ar
b¹dŸ oparzenia. Pamiêtajmy
te¿, aby zawsze trzymaæ za-
pa³ki i zapalniczki w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.

 Drzewko choinkowe w
domu nale¿y ustawiæ w bez-
piecznej odleg³oœci (minimum
“60 cm) od kominków, pie-
ców, grzejników oraz zas³on
i firanek. Zarówno naturalna
jak i sztuczna choinka s¹
materia³ami ³atwopalnymi. Na
choinkach nie nale¿y zapalaæ
œwieczek pal¹cych siê otwar-
tym ogniem.

Trzeba zwróciæ równie¿
uwagê, aby œwiec lub œwiecz-
ników nie ustawiaæ zbyt bli-
sko materia³ów, które mog¹
ulec zapaleniu.

PRZYDATNY LINK (po-
¿ar choinki):

http://www.youtube.com/
watch?v=0KSl9s6GjgY

O czym nale¿y pamiêtaæ
w sylwestrow¹ noc?

Nieumiejêtne obchodze-
nie siê z petardami i fajerwer-
kami jest przyczyn¹ wielu wy-
padków. Najczêstsze konse-
kwencje takiego zachowania
to: po¿ar, oparzenia skóry,
zapalenie siê w³osów i odzie-
¿y, uszkodzenia cia³a, utrata
wzroku, kalectwo, a nawet
œmieræ. ¯eby temu zapobiec
nale¿y przestrzegaæ ustalo-
nych zasad. Po pierwsze po-
winniœmy zapoznaæ siê z in-
strukcj¹ obs³ugi tych materia-
³ów i uwa¿aæ na dzieci pod-

czas ich odpalania. Po dru-
gie nale¿y zachowaæ trzeŸ-
woœæ 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 wy-
buchowe, których nieumiejêt-
ne u¿ywanie mo¿e doprowa-
dziæ 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 Sylwestra kilkadziesi¹t
przypadków udzielania po-
mocy w zwi¹zku z wypadka-
mi przy odpalaniu fajerwer-
ków.

NIE WOLNO !!!
U¿ywaæ fajerwerków w

pomieszczeniach zamkniê-
tych.

Wypuszczaæ fajerwerków
z okien i balkonów, gdy¿
mog¹ wpaœæ z powrotem do
mieszkania lub mieszkania
s¹siadów powoduj¹c po¿ar
lub obra¿enia cia³a.

Wrzucaæ ani kierowaæ fa-
jerwerków w miejsca, gdzie
przebywaj¹ lub mog¹ przeby-
waæ ludzie.

Rzucaæ fajerwerków na
samochody oraz w okolicach
stacji paliw i zbiorników z p³y-
nami ³atwopalnymi.

Przerabiaæ zakupionych
fajerwerków ani robiæ ich sa-
modzielnie.

Pamiêtaj !!!
Przy odpalaniu fajerwer-

ków przestrzegaj poni¿szych
zasad:

Opracowa³:
st. kpt. Jacek Orlikowski

Dowódca Jednostki Ratow-
niczo - Gaœniczej Nr 7

(Poznañ – Rataje)

Osiedle ̄ egrze od trzech lat posiada swój profil na portalu spo³ecznoœciowym Facebook.
Zachêcamy wszystkich serdecznie do polubienia strony. Na profilu mo¿na œledziæ bie¿¹ce
wydarzenia osiedlowe, wzi¹æ udzia³ w konkursach z nagrodami od sponsorów, czy nawi¹zaæ
kontakt, aby zg³osiæ problem zwi¹zany z Osiedlem ¯egrze.

Profil FB znaleŸæ mo¿na wyszukuj¹c: „Osiedle ̄ egrze – Poznañ” lub bezpoœrednio: https:/
/www.facebook.com/pg/Zegrze.Poznan

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e Rada Osiedla ̄ egrze posiada tak¿e stronê internetow¹:
http://www.zegrze.poznan.pl

£.K

Zapraszamy do portalu
spo³ecznoœciowego!

1. NIEWYPA£ - nie pod-
chodŸ przez 10 - 30 minut, ni-
gdy nie próbuj odpalaæ po-
nownie, podnoszenie petard,
które wybuchaj¹ z opóŸnio-
nych zap³onem to najczêst-
sza przyczyna wypadków!

2. NIE POCHYLAJ SIÊ -
nie nale¿y pochylaæ siê nad
fajerwerkami przy odpalaniu,
ani te¿ po skoñczonym efek-
cie, bo zbyt wczesne odpale-
nie mo¿e poparzyæ Twoj¹
twarz!

3. RAKIETA LECI Z PA-
TYKIEM - nie nale¿y wbijaæ
rak ie ty  w z iemiê ty lko
wstawiæ pionowo w butel-

kê, rurkê itp.
4. RZYMSKIE OGNIE -

rurkê nale¿y zakopaæ, albo
wbiæ w œnieg - trzymanie rur-
ki w d³oni nie jest w³aœciwe.

5. WYRZUTNIE - zawsze
zabezpieczaj przed przewró-
ceniem podczas wystrza³u,
np. ob³ó¿ kamieniami, przy-
mocuj taœm¹ do wbitego w
ziemiê patyka

 

UWAGA !!!
Bawi¹c siê fajerwerkami

bierzesz odpowiedzialnoœæ
za ewentualne szkody, które
mog¹ one spowodowaæ.

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



10 Grudzieñ 2016        nr 12 (261)

SZKO£A NA JÊZYKACH

Patriotycznie na ¯egrzu

G ³ o s   ¯ e g r z a
Wydawca:
Rada Osiedla ¯egrze, os. Stare ¯egrze 1, 61-249 Poznañ
www.zegrze.poznan.pl
Redakcja: Maria Chomicz, £ukasz Kapustka, Szymon Ossowski (redaktor naczelny),
Les³aw Rachwa³

Obchody Œwiêta Niepod-
leg³oœci na Osiedlu ̄ egrze to
ju¿ tradycja. Od 15 lat Rada i
Zarz¹d Osiedla ̄ egrze orga-
nizuj¹ dla mieszkañców uro-
czyst¹ wieczornicê poprze-
dzon¹ Msz¹ Œwiêt¹ w inten-
cji Ojczyzny.

Od rana w Zespole Szkó³
z Oddzia³ami Integracyjnymi
Nr 1 na osiedlu Stare ¯egrze
odby³ siê turniej pi³ki no¿nej

Szko³a Podstawowa nr 50
stawia na jêzyki obce i sport.
Charakterystyczn¹ dla na-
szych czasów jest koniecznoœæ
pos³ugiwania siê jêzykiem an-
gielskim. M³odzi ludzie nawi¹-
zuj¹ kontakty i przyjaŸnie miê-
dzynarodowe. Jêzyk angielski
jest wa¿ny podczas wakacji i
w pracy zawodowej. Dlatego
myœl¹c o przysz³oœci waszych
dzieci, a naszych uczniów w
szkole na ̄ egrzu zwiêkszamy
liczbê zajêæ w³aœnie z jêzyka
angielskiego dbaj¹c w sposób
szczególny o wysok¹ jakoœæ
kszta³cenia.Ju¿ w oddziale
przedszkolnym – popularnej
klasie „0” - dzieci chêtnie
uczestnicz¹ w zajêciach z jê-
zyka angielskiego. Równie¿
uczniowie klas I-III zdobywaj¹
wiele wa¿nych i ciekawych
umiejêtnoœci, dziêki którym le-
piej, ³atwiej i efektywniej ucz¹
siê jêzyka angielskiego, ale te¿
elementów matematyki, przy-
rody czy jêzyka polskiego. Pro-
centuje to znakomicie przyno-
sz¹c wiele pozytywnych skut-
ków na dalszym etapie kszta³-

cenia w klasach IV-VI.
Zrównowa¿ony rozwój

dziecka jest dla nas prioryte-
tem. W myœl zasady: „W zdro-
wym ciele zdrowy duch” obok
wysokiej jakoœci kszta³cenia
dbamy o rozwój fizyczny na-
szych uczniów. Uczymy po-
staw sprzyjaj¹cych zdrowe-
mu ¿yciu. Wa¿nym elemen-
tem kszta³cenia w naszej
szkole jest wychowanie fi-
zyczne: tenis sto³owy, pi³ka
siatkowa oraz pi³ka no¿na,
ale te¿ gimnastyka, taniec czy
lekkoatletyka, a nawet Biccia
– w których to dyscyplinach
nasi uczniowie odnosz¹ spo-
re sukcesy.

Wiemy, ¿e do realizacji
tak ambitnych zadañ potrzeb-
ni s¹ doskonale przygotowa-
ni nauczyciele. Dlatego w³a-
œnie wybieramy tych najlep-
szych, byœcie wiedzieli, ¿e
wasze dziecko jest bezpiecz-
ne, byœcie wiedzieli, ¿e w na-
szej szkole zdobywa wiedzê
na wysokim poziomie. Poma-
gaj¹ w tym równie¿ nauczy-
ciele wspomagaj¹cy, psycho-

log, pedagog.S³owem nasza
szko³a dba o ka¿dego ucznia,
o ka¿de dziecko.

Wiemy te¿, ¿e na ka¿dym
etapie kszta³cenia mog¹ po-
jawiaæ siê trudnoœci, ró¿ne,
du¿e i ma³e, ale wiemy te¿,
jak pomagaæ waszym dzie-
ciom, by mimo trudnoœci mo-
g³y osi¹gn¹æ sukces eduka-
cyjny.Wiemy jak pomagaæ
równie¿ dzieciom z niepe³no-
sprawnoœci¹, które bardzo
czêsto pokazuj¹, jak wiele
mo¿na odkryæ w nich talen-
tów, jeœli tylko daæ tak¹ mo¿-
liwoœæ.

Wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom dzieci, m³o-
dzie¿y i rodziców. Wychodzi-
my naprzeciw oczekiwaniom
czasów w którym ¿yjemy. Z
myœl¹ o tym obok zajêæ edu-
kacyjnych i wychowawczych
organizujemy dla naszych
uczniów atrakcyjne wyciecz-
ki, zawody sportowe, uroczy-
stoœci i akademie.

Wiele te¿ zawdziêczamy
wspó³pracy z Rad¹ Osiedla
¯egrze, dziêki której mo¿emy

dla dzieci. W turnieju udzia³
wziê³o ponad stu uczestni-
ków. Przyby³o tak¿e wielu ki-
biców: rodziców, kolegów,
rodzeñstwo zawodników. Dla
najlepszych czeka³y medale,
puchary oraz statuetki.

W godzinach popo³udnio-
wych odprawiona zosta³a
uroczysta Msza Œwiêta w
parafii na osiedlu Stare
¯egrze, a po niej wspólny

inwestowaæ w rozwój szko-
³y.Doskona³ym przyk³adem
takiej wspó³pracy mo¿e byæ
paŸdziernikowe Œwiêto Plo-
nów, fantastyczna, barwna i
weso³a zabawa po³¹czona
dla dzieci i doros³ych, któr¹ od
wielu lat organizujemy rów-
nie¿ dziêki wsparciu i pomo-
cy samorz¹du.

Myœlimy o tym co najwa¿-
niejsze w ¿yciu dziecka, by
mog³o œmia³o kroczyæ ku do-
ros³oœci. Dbamy o dobre wy-
chowanie, rozwój fizyczny o
wiedzê i umiejêtnoœci. Dbamy
o naukê jêzyka angielskiego.
Opiekujemy siê waszymi
dzieæmi. Dlatego mo¿ecie
œmia³o powiedzieæ, ¿e nasza
szko³a jest na waszych jêzy-
kach. Mo¿ecie œmia³o powie-
dzieæ, ¿e Szko³a Podstawowa
nr 50 na ¯egrzu jest wyj¹t-
kow¹ szko³¹ blisko was.

K.¯-T

przemarsz na wieczornicê do
Szko³y Podstawowej Nr 64.
W tym roku wyst¹pi³ zespó³
Castle Brass oraz Poznañski
Chór Kameralny Towarzy-
stwa Muzycznego im. Henry-
ka Wieniawskiego w Pozna-
niu pod batut¹ Pani mgr Ka-
tarzyny Matelskiej. Na
wszystkich przyby³ych czeka³
tradycyjny ju¿ poczêstunek:
rogale oraz grochówka.

W tym roku w obchodach
udzia³ wziê³a rekordowa licz-
ba mieszkañców. Niestety,
aula szkolna nie by³a w sta-
nie pomieœciæ wszystkich
przyby³ych. Liczymy, ¿e w
przysz³ym roku równie¿ uda
siê zorganizowaæ tradycyjne
ju¿ obchody, a za dwa lata
wyj¹tkowe – bo z okazji set-
nej rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci.

£ukasz Kapustka
Fot. Mateusz Boiñski

(www.zegrze.poznan.pl).


