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EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Biuletyn Informacyjny Rady Osiedla Święty Łazarz

 Diagnoza jest jednoznaczna. Kompleks basenowy w Parku 
Kasprowicza niestety nie nadaje się do użytku, a przyczyn jest 
wiele: nieszczelności basenów, duże zużycie całej infrastruktury, 
niebezpieczna i archaiczna aparatura do filtrowania i uzdatnia-
nia wody oraz jeszcze wiele innych. Po raporcie przygotowanym 
przez nadzór budowlany, POSiR postanowił zamknąć kompleks 
wodny.

	 Początkowo	 rozważana	 była	 naprawa	 obiektu,	 jednak	 ze	
względu	na	olbrzymie	koszty	uznano,	 że	 lepszym	 rozwiązaniem	
będzie		budowa	np.	krytego	basenu	i	utworzenie	nowych	funkcji	
rekreacyjnych		obiektu.	
 Rada Osiedla Św. Łazarz	nie	zgodziła	się	na	to,	aby	pływalnia	
została	zamknięta	i		zaproponowała POSIR	poniższe	propozycje	
zagospodarowania	terenu	w	bieżącym	roku	kalendarzyowym:
-	zaadoptowanie	terenu	w	ten	sposób,	by	utworzyć	tam	strefę	re-
kreacyjną	dla	mieszkańców	 /bez	 opłat	 za	wstęp/	 -	mieszkańcy	
mieliby	 możliwość	 opalania	 się	 w	 zaciszu,	 spokojnego	 wypo-
czynku	z dziećmi
-	zakup	(ze	środków	POSiR)	kilku	urządzeń	rekreacyjnych,	takich	
jak:	tzw.	„piłkarzyki”	(stoły	kamienne	do	gry	na	powietrzu),	stoły	
do	gry	w	szachy,	bulle	lub	inne	temu	podobne	obiekty	rozrywkowe
-	przygotowanie	mini	skatepark’u	w	niecce	po	wyłączonym	z	użyt-
ku	brodziku/basenie		

Co dalej z pływalnią przy Arenie?

Fot.	Irene	Aksenova

-	 wprowadzenie	 regulamin	 użytkowania	 terenu	 i	 zapewnienie	
jego	egzekwowania
-	zamknięcie	obszaru	dla	wybiegu	czworonogów
-	udostępnienie	publicznych	toalet

 Co do przyszłości tego terenu,	Rada	proponuje	zarezerwowa-
nie	w	 przyszłorocznym	budżecie	miasta	 środków	na	 stworzenie	
w tym	miejscu	„wodnego placu zabaw dla dzieci”.	Pisząc	o	„wod-
nym	placu	 zabaw”	ma	 na	myśli	 obiekt	 rekreacyjny	wyposażony	
w	„mini	fontanny”	kurtyny	wodne,	dysze		oraz	inne	atrakcje	dla	
dzieci,	tak	by	skala	inwestycji	nie	przerosła	możliwości	budżeto-
wych,	a	całość	dało	się	wdrożyć	sprawnie.
	 W	dalszej	perspektywie	obok	wodnego	placu	zabaw	powinien	
powstać	całoroczny	kryty	basen	osiedlowy.	 Inwestycja	 ta	musia-
łaby	zostać	przeprowadzona	ze	środków	miasta,	ale	rada	osiedla	
mogłaby	starać	się	o	środki	na	to	zadanie.	To	oczywiście	projekt	
długofalowy	wymagający	kompleksowego	projektu	i	przemyślenia	
wszystkich	 funkcji	obiektu,	przy	basenie	mogłyby	bowiem	funk-
cjonować	również	inne	obiekty	sportowe.
	 Z	perspektywy	Rady	istotnym	jest	by	już	teraz	nakreślić	plan	
działań	stawiający	określone	kamienie	milowe,	które	konsekwent-
nie	będą	realizowane

Maria Łazarz, Marcin Tomczak
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XXIV DNI ŁAZARZA
23.05. – 28.05.2013

23.05. – czwartek
VIII	PARADA	ŁAZARSKA	-	otwarcie	Dni	Łazarza

trasa	parady:	Zespół	Szkół	nr	33	/ul.	Wyspiańskiego/	-	ul.	Głogowska	–	VIII	LO

24.05 – piątek
Łazarski	Omnibus	2013	-	turniej	wiedzy	o	Łazarzu	dla	uczniów

MDK	nr	3	zakończenie	konkursu	plastycznego	„Łazarz	moich marzeń”

25.05.- sobota
	FESTYN	ŁAZARSKI	W	…	PARKU	WILSONA

-	program	artystyczny	dla	dzieci
-	koncerty	zespołów	i	solistów

-	pokazy	sportowe,	symultana	szachowa
-	V	bieg	im.	Kazimierza	Nowaka

-	bezpłatny	dmuchany	zamek	i	zjeżdżalnia	oraz	„krąg	gier	planszowych”
-	pokaz	psów	policyjnych

-	zwiedzanie	Palmiarni	i	schronu,	wycieczki	oraz	pokazy

26.05 – niedziela
ŚWIĘTO	ULICY	MATEJKI

Park	Kasprowicza	„SERCE	MATKI”	V	otwarty	bieg	łazarski	ARENA	2013
koncert	galowy	z	okazji	XXIV	Dni	Łazarza	muszla	koncertowa	w	Parku	Wilsona
Kościół	pw.	MBB	ulica	Głogowska	97	-	msza	św.	w	intencji	mieszkańców	Łazarza

koncert	muzyki	chóralnej

27.05 – poniedziałek
Od	przedszkola	do	korbola	-	spotkanie	z	„KAPELĄ	ZZA	WINKLA”	i	L.	Konopińskim

28.05 – wtorek
Zakończenie	XXIV	DNI	ŁAZARZA.	

-	przyznanie	tytułu	„Człowiek	Roku	ŁAZARZA”

OGRÓD ŁAZARZ
powstanie niedaleko Klubu Osiedlowego „Krąg”, przy ul. K. Potockiej

 OGRÓD	ŁAZARZ	tworzymy	w	oparciu	o	pomysły	i	potrzeby	mieszkańców,	lokalnych	aktywistów	i	działaczy,	we	współ-
pracy	 z	Klubem	Osiedlowym	 „Krąg”,	 ze	 studentami	 School	 of	 Form	 oraz	Koła	Naukowego	Ogrodników	Uniwersytetu	
Przyrodniczego	a	także	Rady	Osiedla	Św.Łazarz.	Mamy	nadzieję,	że	wkrótce	ogród	stanie	się	miejscem	odpoczynku,	relaksu	
i przyjemnych	spotkań;	miejscem,	gdzie	wspólnie	zasadzimy	i	będziemy	pielęgnować	rośliny.	
	 GENERATOR	MALTA	to	nazwa	szerszego	projektu	MALTA	FESTIVAL	POZNAŃ	wpisanego	w	topografię	miasta	
i	 zakładającego	 tworzenie	nowych	miejsc	 -	małych	ogrodów,	wspólnych	 agor	 lokalnych	 społeczności.	Nasz	 eksperyment	
uprawy	roli	-	być	może	owoców,	warzyw,	kwiatów,	ziół	-	to	początek	tworzenia	więzi,	zapowiedź	procesu,	który	prowadzi	
od	uprawy	do	współuczestnictwa.	To	również	projekt	edukacyjny,	w	którym	wszyscy	uczymy	się	od	siebie.	Założeniem	jest	
uruchomienie	potencjału	ludzi,	którzy	mimo	że	na	co	dzień	dzielą	wspólną	przestrzeń	-	w	przestrzeni	publicznej	pozostają	
sobie	obcy.
	 Zapraszamy	wszystkich	mieszkańców,	miłośników	Łazarza,	do	przyłączenia	się	do	budowania	ogrodu.	Przedstawienia	
ludzi	z	pasją	i	historii	miejsca,	w	którym	żyją.	
	 Zależy	nam	na	pokazaniu	mieszkańców	i	niezwykłego	charakteru	tej	szczególnej	dzielnicy.
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 Zespół Szkół Gimnazjal-
no-Licealnych w Poznaniu to	
pierwsza	 placówka	 oświatowa	
w	 mieście,	 która	 rozpoczęła	
działanie	jeszcze	przed	wyzwo-
leniem	 miasta.	 Zespół	 tworzą	
Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcące nr 33,	 mieszczące	
się	przy	ul. Wyspiańskiego 27.	
Szkoła	oferuje	 szerokie	możli-
wości	 rozwoju,	 intelektualne-
go	 i	 fizycznego.	 Do	 realizacji	
tego	 celu	 służy	 znakomita in-
frastruktura:	 sale	wyposażone	
w  komputery	 i	 rzutniki	 multi-
medialne,	 sale	 informatyczne	
z	 łączem	 światłowodowym,	
powszechny	 dostęp	 do	 Inter-
netu	-	Wi-Fi,	boiska	sportowe,	
m.in.	boiska	do	siatkówki	plażowej,	koszykówki,	piłki	
ręcznej,	dwie	 sale	gimnastyczne,	 zajęcia	w	hali	Are-
na,	 2  siłownie	 (w	 tym	 jedna	 zewnętrzna),	 kompleks	
Orlik,	 strzelnica,	 aula	 z	 oprzyrządowaniem	 multi-
medialnym.	 Do	 sukcesów	 należy	 tytuł	 Najbardziej 
Usportowionego Gimnazjum w Poznaniu	przypadają-
cy	szkole	niemal	co	roku.	Gimnazjum	osiąga	najlep-
sze	wyniki	egzaminów	na	Łazarzu.	Zespół	plasuje	się	
w	pierwszej	dziesiątce	rankingu	liceów	-	Edukacyjna 
Wartość Dodana,	organizowanego	przez	specjalistów	
z	Okręgowej	Komisji	 Egzaminacyjnej.	Dzięki	 wyso-
kim	wynikom	liceum	i	gimnazjum	kwalifikują	się	jako	
„Szkoły sukcesu”,	jedyne	takie	na	Łazarzu.	Zastoso-
wane	środki	bezpieczeństwa	(monitoring	wewnętrzny	
i  zewnętrzny)	 pozwoliły	 uzyskać	 certyfikat	 „Szkoła 
wolna od narkotyków i przemocy”.	Gimnazjum	ofe-
ruje	 naukę	 w	 klasach	 dwujęzycznych,	 sportowych,	
informatycznych	i	ogólnych,	natomiast	liceum	w	geo-
graficzno-informatycznej	 i	 biologiczno-językowej. 
Info: www.33.poznan.pl

Zespół Szkół
Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu 
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Sportowego w Poznaniu ...........................................
Szkoła Podstawowa nr 77 im. Pułku Ułanów Po-
znańskich ....................................................................
NOWE PORZĄDKI – KTO SEGREGUJE TEN ZYSKUJE ....
20 edycja konkursu „Zielony Poznań” ..................
50 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77 ................
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	 Gimnazjum	 –	 to	 czas	 pierwszego	 istotnego	 wyboru.	
Gimnazjum	nr	51	im.	Jana	Pawła	II	w	Poznaniu	wychodzi	
naprzeciw	 oczekiwaniom	 uczniów	 i	 ich	 rodziców.	 Jest	 to	
szkoła,	która	przede	wszystkim	wspiera.	W	roku	szkolnym	
2013/2014	 gimnazjum	 oferuje	 4	 klasy:	 Klasę	 Akademicką	

Gimnazjum nr 51
im. Jana Pawła II w Poznaniu

pod	patronatem	Wydziału	Chemii	UAM,	dla	uczniów	zain-
teresowanych	chemią	i	biologią,	klasę	wokalno-aktorską	pod	
patronatem	Teatru	Polskiego	w	Poznaniu,	której	uczniowie	
będą	mogli	 rozwijać	 talenty	 artystyczne	oraz	 klasę	 ogólną	
z	 autorskim	programem	piłki	 siatkowej,	 szkoła	proponuje	
również	klasę	terapeutyczną,	w	której	mała	liczba	osób	i	od-
powiednio	dostosowane	 formy	 i	metody	pracy	nakierowa-
ne	na	indywidualne	potrzeby	młodzieży.	W	tym	gimnazjum	
niezwykle	szybko	odkrywa	się	uczniów	o	ponadprzeciętnych	
zdolnościach	i	oferuje	im	możliwości	rozwoju	poprzez	reali-
zację	 indywidualnego	 toku	nauczania	 .	Korzyści	 z	 takiego	
systemu	pracy	z	są	wymierne.	Rokrocznie	uczniowie	Gim-
nazjum	51	zostają	finalistami	i	laureatami	konkursów	przed-
miotowych.	Wszyscy	uczniowie	w	tej	placówce	mają	możli-
wość	 rozwoju	 własnych	 zainteresowań.	 Swoje	 pasje	mogą	
realizować	 podczas	 zajęć	 pozalekcyjnych	 takich	 jak	 koło	
robotyki,	 fotograficzne,	poetyckie,	 języka	 francuskiego	czy	
matematyczne.	Widać,	zatem,	że	szkoła	jest	kameralna,	ża-
den	z	uczniów	nie	pozostaje	anonimowy	i	dzięki	temu	może	
odnaleźć	w	sobie	ukryte	talenty	i	intensywnie	pracować	nad	
ich	rozwojem	przy	pełnym	wsparciu	grona	pedagogicznego	
oraz	koleżanek	i	kolegów.

	 Gimnazjum	 nr	 53	 im	 Pawła	Edmunda	 Strzeleckiego	 jest	
niepowtarzalną	szkołą	dającą	uczniom,	nauczycielom	i rodzi-

Gimnazjum nr 53
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego

com	poczucie	stabilizacji	i	przynależności	do	wspólnoty	gimna-
zjalnej,	w	której	co	ważne,	uczeń	nie	jest	anonimowy.	Szkoła	
oferuje	ciekawe	klasy,	naukę	dwóch	 języków	obcych:	angiel-
skiego	 i  niemieckiego	 i	 szeroką	 gamę	 zajęć	 pozalekcyjnych,	
w których	młodzież	rozwija	swoje	pasje,	a	także	zajęcia	dodat-
kowe,	pozwalające	nadrobić zaległości.	Placówka	ma	dobrze	
wyposażone	pracownie:	polonistyczną,	językowe,	historyczną,	
biologiczna,	 fizyczno	 –	 chemiczną,	 matematyczną,	 informa-
tyczną,	 geograficzną	 i  bibliotekę.	 Posiada	 trawiaste	 boisko	
i halę	sportową.	Ideę	demokracji	rozwija	samorząd	uczniowski	
organizujący	 imprezy	 i	 uroczystości	 szkolne	 oraz	 angażujący	
się	w liczne	działania	charytatywne.	Szkoła	posiada	certyfikaty	
„Szkoła	z klasą”,	„Wielkopolska	to	My!	–	wczoraj,	dziś	i	jutro”,	
„Echo	Poznańskiego	Czerwca	‚56”,	„Śladami	Powstania	Wiel-
kopolskiego”.	W dyscyplinach	sportowych	zdobywamy	 liczne	
nagrody:	akrobaci	i	judocy	z G 53	należą	do	najlepszych	w Pol-
sce,	uczniowie	osiągają	sukcesy	także	w biegach	przełajowych	
i	grach	zespołowych.	Uczniowie	o uzdolnieniach	artystycznych	
prezentują	swoje	prace	w konkursach	i na wystawach	plastycz-
nych.	Od	roku	szkolnego	2009	do	chwili	obecnej	uczniowie	za-
kwalifikowali	się	do	rejonowego	etapu	konkursów	przedmio-
towych:	z języka	polskiego	i angielskiego,	chemii	oraz	biologii	
i	fizyki.	Szkoła	współpracuje	z	Uniwersytetem	(UAM).	Dobry	
poziom	naszej	szkoły	potwierdza	wynik	ewaluacji	zewnętrznej	
spełniony	na	poziomie	B	-	wysokim.
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	 Szkoła	Podstawowa	nr	26	 jest	„Szkołą	z	klasą”,	„Szkołą	bez	
przemocy”	i	„Szkołą	z	klasą	2.0.”	Oceniamy	sprawiedliwie,	uczymy	
myśleć	i	rozumieć	świat,	pomagamy	uwierzyć	w	siebie.	Budujemy	
klimat	bezpieczeństwa,	szacunku	i	porozumienia.	Wychowujemy	
w	 duchu	 poszanowania	 tradycji	 i	 patriotyzmu.	 Wprowadzamy	

Szkoła Podstawowa nr 26
im. Ryszarda Berwińskiego 

w świat	kultury.	Stwarzamy	warunki	do	rozwijania	zainteresowań	
i	talentów	poprzez	organizację	różnorodnych	kółek.	Nasi	ucznio-
wie	 odnoszą	 liczne	 sukcesy	 w	 konkursach,	 olimpiadach	 i	 prze-
glądach	oraz	 turniejach	 sportowych.	Z	dużym	 zaangażowaniem	
biorą	udział	w	wielu	akcjach	charytatywnych	m.in.	„Góra	grosza”,	
pomoc	 rodzinnym	domom	dziecka,	 „Serce	dla	Lwowa”,	pomoc	
dla	dzieci	w	Afryce,	zbiórka	żywności	dla	zwierząt.	Szkoła	uzyska-
ła	 tytuł	Przyjaciela	Wielkopolskiego	Hospicjum	dla	Dzieci	 oraz	
Mecenasa	Fundacji	„Pomóż	i	Ty”
	 Uczniowie	naszej	 Szkoły	 potrafią	odpowiedzialnie	 korzystać	
ze	źródeł	informacji	i	wykorzystywać	nowoczesne	technologie	in-
formacyjno-komunikacyjne.
	 Uczestniczymy	w	życiu	kulturalnym	i	sportowym	miasta	i	dzielni-
cy.	Jesteśmy	organizatorami	łazarskich	konkursów:	Kaligraficznego,	
Przeglądu	Jasełek,	Przeglądu	Teatrów	Szkolnych,	Turnieju	Piłki	Siat-
kowej	Dziewcząt	i	Chłopców.	Od	19	lat	organizujemy	dla	mieszkań-
ców	dzielnicy	Festyn	Rodzinny,	współdziałamy	z	Dziennym		Domem	
Pomocy	Społecznej.	
	 Nasi	uczniowie	są	zdobywcami	pierwszych	miejsc	w	Między-
narodowych	Turniejach	Minihokeja	i	Hokeja	Halowego	w	kraju	
i za	granicą,	a	wychowankowie	reprezentują	kadrę	narodową.

OSIĄGNIĘCIA
-	Uzyskanie	tytułów	„Szkoła	z	klasą”,	„Szkoła	ucząca	się”,	„Szko-
ła	promująca	zdrowie”	i	„Przyjaciel	Wolontariatu”

-	Odznaczenie	szkoły	złotym	Medalem	Opiekuna	Miejsc	Pamięci	
Narodowej

-	 Indywidualne	 sukcesy	 uczniów	 w  konkursach	 szkolnych	 i	 po-
zaszkolnych

BAZA
-	24	sale	lekcyjne,	w	tym	pracownia	komputerowa	i pracownia	ję-
zykowa

-	sala	gimnastyczna
-	trzy	boiska	sportowe	ze	sztuczną	nawierzchnią
-	ogródek,	plac	zabaw	i	mini	siłownia
-	świetlica	z	czterema	salami,	w	tym	sala	zabaw	ruchowych	
-	biblioteka	z	Internetowym	Centrum	Informacji	Mutimedialnej
-	stołówka

OFERTA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA
-	Prowadzenie	klas	 terapeutycznych	w	oparciu	o autorskie	pro-
gramy	nauczania	dla	dzieci	 ze	 szczególnymi	 trudnościami	dy-
daktycznymi.	W	r.	szk.	2013/2014	kontynuacja	nauki	w	klasach	
II,	III,	IV,	V	i	VI;	planuje	się	utworzenie	klasy	I	terapeutycznej.

-	Możliwość	 nauki	w	 klasach	 sportowych	 –	w	 r.	 szk.	 2013/2014	
planowane	 jest	 utworzenie	 klasy	 IV	 –	 koszykówka	 dziewcząt	
i chłopców,	we	współpracy	z klubami	sportowymi:	MUKS	Po-
znań	i	PBG	Basket	Junior	Poznań	

-	Prowadzenie	oddziałów	przedszkolnych	(sale	oddziałów	znajdu-
ją	się	na parterze	i	są	oddalone	od	pozostałych	izb	lekcyjnych).

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. dra Franciszka Witaszka

Nauka	języka	angielskiego	począwszy	od	oddz.	przedszkolnych.
	 Możliwość	poszerzania	zainteresowań	i	organizacji	czasu	wol-
nego	poprzez	udział	w	zajęciach	pozalekcyjnych.

-	 Udzielanie	 uczniom	 z	 problemami	 dydaktycznymi	 i	 wycho-
wawczymi	 specjalistycznej	 pomocy	przez	pedagoga,	 psycholo-
ga,	 logopedy,	nauczycieli	zajęć	korekcyjno	 -kompensacyjnych,	
nauczycieli	prowadzących	zajęcia	dydaktyczno	–	wyrównawcze	
oraz	gimnastyki	korekcyjnej.

-	Możliwość	objęcia	opieką	dzieci	w  świetlicy	 szkolnej	w godzi-
nach	6.30–16.30.
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	 W	szkole	działają	klasy	ogólne	i	mistrzostwa	sportowego,	spe-
cjalizujące	się w	akrobatyce	oraz	judo.	Nasi	uczniowie	zajmują	czo-
łowe	miejsca w	zawodach	sportowych w	akrobatyce i judo w skali	
ogólnokrajowej	 oraz	 konkursach	 przedmiotowych	 w	 Poznaniu	
i Wielkopolsce.	Uczniowie	 uczą	 się	 dwóch	 języków	 obcych:	 ję-
zyka	angielskiego	oraz	niemieckiego.	W	szkole	funkcjonują	kla-
sy z rozszerzonym	angielskim	oraz	klasy o	profilu	teatralnym.	Je-
steśmy w Wielkopolskiej	Sieci	Szkół	Promujących	Zdrowie.

Zespół Szkół nr 8
- Szkoła Podstawowa 69

im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
Realizujemy szereg projektów, m.in.:
-	program	Comenius	LLP	„Ocalmy	błękit	nieba”,
- projekt	„Etos”	i	nauczania	przyrody	przy	współpracy z UAM w Po-
znaniu,

-	multimedialny	projekt	psychoedukacyjny	DBAJKI	GRAJKI,
-	Akademia	Małego	Poznaniaka.
Nasze atuty:
-	 Nowoczesna	 i	 efektywna	 edukacja-	 potwierdzona	 	 wynikiem	
sprawdzianu	zewnętrznego	 i ewaluacji	 zewnętrzne	 	w	wyniku,	
której	szkoła	otrzymała	ocenę	na	poziomie	B,	czyli	wysoką,

-	Świetlica	czynna	od	6.30-	17.00, z	bogatą	ofertą	dydaktyczno	–	
wychowawczą,	

-	Stała	opieka	pielęgniarki,	psychologa i	pedagoga	szkolnego,	
-	Stołówka z	obiadami	przygotowywanymi	na	miejscu,
-	 Znakomita	 baza	 sportowa	 (trzy	 sale	 gimnastyczne,	 boisko	 ze	
sztuczną	trawą),

-	Obozy	sportowe	oraz	półkolonie w	czasie	ferii	zimowych i	 let-
nich,

-	Nowoczesne	Biblioteczne	Centrum	Multimedialne. 

Więcej	informacji	na	naszej	stronie: www.sp69sms.pl

	 Szkoła	jest	w	ścisłej	czołówce	Poznania	pod	względem	wyni-
ków	nauczania.
	 Jest	szkołą	bezpieczną	i	od	lat	cechuje	ją	niezmiennie	rodzin-
na	atmosfera.
Opis szkoły:
-	szkoła	jednozmianowa,	
-	dwa	oddziały	przedszkolne,
-	dwa	języki	obce	(angielski	i	niemiecki)
Opieka:
-	psycholog,	pedagog,	gabinet	pielęgniarki	i	opieka	logopedyczna	
na	miejscu,
-	dwie	świetlice
	 	 *	przedszkolna	(6.45-16.00)
	 	 *	szkolna	(6.00-17.00)
-	obiady	gotowane	na	miejscu.
Wyniki w nauce i oferta intelektualna:
-	wysokie	miejsce	w	egzaminach	zewnętrznych,	
-	program	„Odyseja	Umysłu”,
-	liczne	konkursy	polonistyczne,	matematyczne	i	wiedzy	o	Europie,
-	gospodarz	Wojewódzkiego	Konkursu	Humanistycznego,
-	wykładowcy	uniwersyteccy,	pisarze	i	pasjonaci	w	kadrze	nauczy-
cielskiej

-	realizacja	unijnego	projektu	„Akademia	Małego	Poznaniaka”.
Baza materialna:
-	tablice	interaktywne,	komputery	i	rzutniki,
-	pracownia	komputerowa,
-	biblioteka	z	czytelnią	multimedialną,
-	boisko	ze	sztuczną	nawierzchnią,
-	Sala	Zabaw	„Smyk”	dla	dzieci	młodszych,
-	Chatka	Baby	Jagi	ze	sprzętem	do	zabaw	na	dworze,
-	indywidualne	szafki	na	ubrania	zamykane	na	klucz.

Szkoła Podstawowa nr 77
im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań:
-	kółko	ćwiczenia	umysłu:	„	Odyseja	Umysłu”,
- kółko	teatralne,	plastyczne,	misyjne,	multimedialne,	chór	szkolny,
-	 liczne	dodatkowe	zajęcia	płatne	na	terenie	szkoły	(m.in.	 judo,	
taniec)

-	wolontariat	Centrum	Inicjatyw	Młodzieżowych	HORYZONTY.
Sport:
-	wysoki	poziom	(lider	Łazarza)	w	piłce	ręcznej,
-	 sekcje	 SKS,	 program	 „Małe	 szkraby	 grają	 piłkę	 dla	 zabawy”,	
„Trener	Osiedlowy”,

-	zajęcia	na	pływalni		klas	młodszych	częściowo	dotowane	przez	
miasto,

-	rajdy	piesze	integrujące	społeczność	szkolną,	
-	rajdy	rowerowe,
-	egzamin	na	kartę	rowerową.
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	 Od	1	lipca	2013	gminy	przejmą	zarząd	nad	gospodarowaniem	
odpadami,	wprowadzą	nowe	zasady	naliczania	opłat	i	określą	ich	
stawki	 oraz	 w	 przetargach	 wybiorą	 firmy	 odbierające	 odpady.	
Mieszkańcy	nie	będą	już	podpisywać	indywidualnych	umów	z	od-
biorcami	odpadów,	a	segregacja	będzie	się	opłacać	poprzez	niższe	
stawki	opłat.

Po co rewolucyjne zmiany?

	 W	dotychczasowym	 systemie	właściciele	posesji	 sami	wybie-
rali	odbiorców	odpadów,	zwykle	oferujących	najniższą	cenę	i	nie	
interesowali	się	kwestiami	ich	dalszego	zagospodarowania.	Tym-
czasem	odpadów	ciągle	przybywa.	Rosną	też	wymagania	związane	
z	 ich	zagospodarowaniem.	Normy	unijne	zobowiązują	gminy	do	
osiągnięcia	już	od	tego	roku	określonych	poziomów	odzysku	i re-
cyklingu.	 Jeśli	 tego	nie	 zrobią	grożą	 im	surowe	kary	finansowe.	
Odpadów	nie	można	w	nieskończoność	kierować	na	składowiska,	

20 edycja konkursu
„Zielony Poznań”
Tradycyjnie	w	Poznaniu	odbędzie	się	konkurs	„Zielony	Poznań”.	

	 Do	konkursu	można	zgłaszać	swoje	ogrody	przydomowe,	balkony,	okna,	zieleńce.
	 Warunkiem	udziału	w	konkursie	jest	posiadanie	pięknie	ukwieconego	balkonu,	okna,	
ogródka	przydomowego,	zieleńca,	podwórka	lub	działki.	
Konkurs	rozstrzygany	jest	w	dwóch	etapach	–	osiedlowym	i	miejskim.	
 Zgłoszenia	do	udziału	w	konkursie	przyjmowane	będą	od 30 kwietnia do 20 czerwca br. 
w	siedzibie	Rady	Osiedla,	w	Wydziale	Działalności	Gospodarczej	i	Rolnictwa	Urzędu	
Miasta	(ul.	Matejki	50	-	pok.	113	i	214,	karty	zgłoszeń	dostępne	będą	także	podczas	
kiermaszu	11	i	12	maja	w	parku	Wilsona.

NOWE PORZĄDKI
– KTO SEGREGUJE TEN ZYSKUJE

gdyż	w	hierarchii	przetwarzania	odpadów	jest	to	najgorsza	meto-
da	ich	zagospodarowania.	Trzeba	więc	budować	sortownie	i spa-
larnie,	doskonalić	systemy	ich	zbierania	 i	segregowania,	a	 także	
rekultywować	 tereny	 obecnych	 składowisk,	 gdyż	 zagrażają	 one	
środowisku.
	 Dla	realizacji	tego	istotnego	dla	mieszkańców	zadania	samo-
rządy	Poznania	oraz	sąsiednich	gmin:	Buku,	Czerwonaka,	Klesz-
czewa,	 Kostrzyna,	 Murowanej	 Gośliny,	 Obornik,	 Pobiedzisk,	
Suchego	 Lasu	 i	 Swarzędza	 utworzyły	 Związek	 Międzygminny	
„Gospodarka	Odpadami	Aglomeracji	Poznańskiej”		-	GOAP.
	 Więcej	informacji		-	Infolinia	616242222

	 12	 marca	 br.	 	 Zgromadzenie	 Związku	 Międzygminnego	
GOAP	ustaliło	stawki	opłat	za	gospodarowanie	odpadami	zbiera-
nymi	w	sposób	selektywny		na	12,00	zł	miesięcznie	od	osoby	a	za	
zagospodarowanie	odpadów	zbieranych	w	sposób	nieselektywny	
20,00	zł.
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	 9	listopada	2012	Szkoła	Podstawowa	nr	77	obchodziła	
50	lat	swojego	istnienia.
	 „Szkoła	 Podstawowa	 nr	 77	 powstała	 jako	 pierwsza	
„tysiąclatka”	na	Grunwaldzie.	Potrzeba	 jej	 budowy	była	
duża,	ponieważ	po	tej	stronie	ulicy	Głogowskiej	nie	było	
szkoły.	(…).	
	 Zakładano,	 że	w	 szkole	 będzie	 uczyć	 się	 od	 300	do	
400	uczniów.	W	pierwszych	latach	istnienia	szkoły	było	
ich	ponad	700.	Klasy	liczyły	50	uczniów,	a zajęcia	w	szko-
le	odbywały	się	na	trzy	zmiany	i	trwały	do	godziny		19.00”	
–	tak	o	początkach	szkoły	opowiada	pani	Adela	Micha-
lak	zastępca	pierwszego	kierownika	szkoły.
	 9	listopada	2012,	po	uroczystej	Mszy	świętej	w	koście-
le	MBB,	rozpoczęła	się	uroczystość	50-	lecia	szkoły,	na	
której	pojawili	się		Prezydent	Poznania		Ryszard	Grobel-
ny,		Przemysław	Foligowski	-	dyrektor	Wydziału	Oświa-
ty	UM,	Beata	Przeszczepkowska	 z	Kuratorium	Oświa-
ty,	 Jan	Chudobiecki	 -	przewodniczący	Komisji	Oświaty	
Rady	Miasta	Poznania	oraz	Wojciech	Wośkowiak	-	Rad-

50 LAT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77

ny	Miasta	Poznania	i	Przewodniczący	Rady	Osiedla	Św.	
Łazarz,	Maria	Łazarz	Przewodnicząca	Zarządu	Osiedla		
Św.	Łazarz	a	także	ks.	Eugeniusz	Antkowiak	-	proboszcz	
Parafii	Matki	Boskiej	Bolesnej.		Jako	że	szkoła	nosi	imię	
15	Pułku	Ułanów	Poznańskich,	na	uroczystości	nie	 za-
brakło	 żołnierzy	 15	 Batalionu	 Ułanów	 Poznańskich,	
a także	wieloletniego	przyjaciela	szkoły	Tadeusza	Jezio-
rowskiego,	prezesa	Towarzystwa	Przyjaciół	i	Byłych	Żoł-
nierzy15	Pułku	Ułanów	Poznańskich.
	 Na	50-leciu	SP77	pojawili	się	również		dawni	nauczy-
ciele	,harcerze	ze	Szczepu	Łazarz	ZHP,	przedstawiciele	
pobliskich	 szkół,	 absolwenci,	 rodzice	 i	 uczniowie.	Wy-
świetlony	został	również	film	„50	lat	SP77	w	pigułce”.
	 50-lecie	naszej	szkoły	pozwoliło	zaprezentować	nowy	
hymn	szkoły,	do	którego	słowa	ułożyła	Ewa	Miedzińska,	
a	muzykę	napisała	Aleksandra	Bartosik.
	 Po	uroczystości	goście	zostali	zaproszeni	do	zwiedza-
nia	wystaw,	wspominali	dawne	czasy	przeglądając	stare	
zdjęcia	i	kroniki	szkolne.


