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DZIAŁANIA LCP SKIEROWANE DLA  
MIESZKAŃSÓW OSIEDLA STARE WINOGRADY 

W trakcie realizacji na terenie Osiedla Stare Winogrady projektu 
LOKALNE CENTRA PARTNERSTWA – ORGANIZOWANIE SPO-
ŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z RADAMI OSIEDLI, który wpisuje się w 
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-20�0 została przeprowadzo-
na diagnoza społeczności Osiedla. W wyniku przeprowadzonych badań 
potrzeb i zasobów Osiedla oraz spotkań z mieszkańcami stwierdzono, iż 
problemami społeczności lokalnej Osiedla Stare Winogrady są min.; inte-
gracja osób starszych, poszerzenie informacji dla mieszkańców na temat 
kontaktu z Dzielnicowymi, Strażą Miejską, problem remontu dróg oraz 
poszerzenie współpracy Rady Osiedla z terenem Wilczaka. 

Mając na uwadze powyższe proponujemy następujące działania w 
zakresie wymienionych problemów jak również dodatkowe działania 
zmierzające do urozmaicenia spędzania wolnego czasu mieszkańców. 
Działania te będą konsekwentnie poszerzane i realizowane na rzecz 
mieszkańców Osiedla Stare Winogrady.

I. KONKURS FOTOGRAFICZNY „Magia Mojej Dzielnicy” 
Głównym celem konkursu jest aktywizowanie mieszkańców do 

podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie dzielnicy oraz 
przedstawienie przez mieszkańców za pomocą zdjęć, ciekawych miejsc 

znajdujących się  w dzielnicy. Tematyka zdjęć była dowolna. Zdjęcie mo-
gło przedstawiać budynki, osoby, pomieszczenia wszystkie istotne dla 
osoby fotografującej, obiekty pozwalające na przedstawienie dzielnicy. 
Warunkiem było dołączenie do zdjęcia opisu dopełniającego fotografie i 
odpowiadającego tematowi konkursu. 

Zależy nam na promowaniu dzielnicy i pokazywaniu jej wizerunku. 
Konkurs trwał do 24 listopada 2006r.  

II. POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO.
Poznaj Swojego Dzielnicowego to spotkanie dla mieszkańców osied-

la, które ma na celu bliższe poznanie Dzielnicowych pełniących służbę 
na terenie Osiedla Stare Winogrady, zakresu ich obowiązków, rejonami 
działania oraz uzyskanie odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas spot-
kania mieszkańcy osiedla dowiedzą się, kto jest odpowiedzialny za ład i 
porządek na osiedlu, do kogo zwracać się z interwencjami i w jakich spra-
wach. Na spotkanie zostali zaproszeni Dzielnicowi z Komisariatu Policji 
Poznań Północ oraz przedstawiciele Straży Miejskiej z Oddziału Poznań 
Winogrady. 

Spotkanie odbyło się �6 listopada 2006r. o godzinie �8.00 w Szkole 
Podstawowej nr 38 na ul. R. Brandstaettera 6 w Poznaniu. 

III. TAŃCE W KRĘGU DLA SENIORÓW. 
Zapraszamy do niecodziennego spotkania z tańcami w kręgu. Tań-

ce w kręgu to jedna z form spędzania czasu wolnego, przeznaczona dla 
Wszystkich, bez względu na wiek i możliwości fizyczne. To wspaniały 
sposób relaksu, oddechu od codzienności. To często sposób na przywró-
cenie spontaniczności, nadziei i radości w życiu. Okazja do spotkania z 
samym Sobą jak i drugą Osobą. Proponujemy tańce z różnych kultur: 
tańce izraelskie, greckie, rosyjskie, celtyckie,irlandzkie… Cechą wspólną 
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  Zdrowych, Pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości. Radosnego, 

wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i wśród 

przyjaciół.
Wesołego Alleluja !

        życzą
Członkowie Rady Osiedla 

1. Od 11 marca br. w godzinach od 9,oo do 13,oo 
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu przy ul. 
Prusa 3 można zapoznać się z ponownie wyłożonym,  po 
uwagach miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego zw. „ Rejon ul. Sołtysia / Przełajowa”.  Jed-
nocześnie informujemy, że dnia 24 marca o godz. 16,oo 
w MPU odbędzie się kolejna dyskusja publiczna w spra-
wie tego planu. Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych. Proszę pamiętać, że wszystkim powinno zależeć na 
jak najszybszym uchwaleniu tego planu, aby zablokować 
ewentualne inwestycje na „Posnanii”.

2. Dnia 4 marca br. o godz. 17,00 w Szkole Podsta-
wowej nr 38 odbyły się konsultacje społeczne w spra-
wie wywołanego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego nazwane-
go umownie „Rejon ulicy na 
Szańcach”. 

Obszar obejmuje swym za-
sięgiem tereny przylegle do 
Cytadeli  - biegnie wzdłuż ul. 
Szelągowskiej, dalej ul. Wino-
grady do narożnika ul. Za Cy-
tadelą ( na wysokości powsta-
łego ronda na ul. Winogrady)
obejmując tą ulicę oraz ul. Na 
Szańcach i Na Stoku.

Jako społeczność oczekujemy zachowania istniejącego cha-
rakteru Osiedla z niską zabudową mieszkalną, jednorodzinną, 
nie intensyfikowania usług (ze względu na obecne problemy ko-
munikacyjne i parkingowe Osiedla) oraz poszanowania istnieją-
cej zieleni. Opracowując naszą koncepcję, podzieliliśmy teren 
na obszary o różnym nasyceniu usług oraz zaproponowaliśmy 
linię zabudowy zgodną z istniejącymi budynkami. Naszym ce-
lem było zachowanie istniejącej struktury przestrzennej i wyso-
kościowej Osiedla oraz ochrona funkcji mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, co jest zgodne z celami uchwały Rady Miasta Pozna-
nia z 15.09.2009 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonu Uli-
cy Na Szańcach” w Poznaniu.

Wnioskujemy również o zachowanie istniejącej zieleni, zakaz 
przekształcania zieleni osiedlowej na tereny budowlane i par-
kingi, ochronę istniejącego drzewostanu i 40% - wy udział po-
wierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek.

Ponadto informujemy, że każdy zainteresowany  w/w tere-
nem będzie mógł składać swoje uwagi i wnioski do Miejskiej Pra-
cowni Urbanistycznej w ciągu 21 dni od dnia 4 marca, czyli w nie-
przekraczalnym terminie do 24 marca 2010 r. 

Ciąg dalszy nastąpił w naszych „spornych” sprawach;
1. Sprawa „Trawińskiego” została zgłoszona do Prokura-

tury i przyjęta do rozpoznania.
2.  W dniu 19 marca 2010 roku w Wojewódzkim Są-

dzie Administracyjnym odbędzie się rozprawa w sprawie skar-
gi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, któ-
re 11.08.2009 r. uchyliło zaskarżone przez mieszkańców decyzje 

Nasze sprawy – ważne !

Ciąg dalszy na str. 3
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jest ich prostota, nieskomplikowane kroki, poczucie bycia ,,razem”. Każ-
dy z tańców przekazuje inną historię przez to dodatkowo wzbogacając 
wspólne spotkania. 

Spotkanie taneczne będzie skierowane do wszystkich Seniorów 
z Osiedla Stare Winogrady i będzie miało na celu integrację środowiska 
osób starszych. 

Pierwsze spotkanie „Tańca w kręgu” to spotkanie integracyjne prze-
widziano pod koniec m-ca listopada 2006 r. Natomiast od stycznia 2007 r. 
zaprosimy  Państwa do cyklicznych spotkań, które odbywać się będą raz 
w tygodniu.  

IV. BAJKA DLA MŁODEGO WIDZA. 
Projekt adresowany jest do dowolnie licznej grupy dzieci. Jest formą 

osiedlowego, dziecięcego kina, jak również swoistego klubu filmowego 
dla małego widza. Prezentowane filmy to stare, niewyświetlane już w tele-
wizji bajki dla dzieci, albo takie dziecięce filmy, które powstały dla małych 
odbiorców w innych krajach i w Polsce nieznane. 

Każda projekcja poprzedzona byłaby rozmową z dziećmi na temat 
twórcy danej bajki, kraju, z którego pochodzi oraz techniki za pomocą, 
której film został zrealizowany. Spotkania kończyłyby rozmowy na temat 
treści prezentowanych filmów, utrwalające wiedzę, jaką mali widzowie 
pozyskaliby w trakcie warsztatów. Jednocześnie poprzez wysoką wartość 
artystyczną prezentowanych filmów, jak i pozytywne treści, które te filmy 
ze sobą niosą, z całą pewnością 

Bajka dla młodego widza to cykl trzech spotkań, które pozwolą wzbo-
gacić audiowizualną świadomość dzieci.  

V. SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ DLA SENIORÓW. 
Celem wykładów literackich dla seniorów jest zarówno prezentacja XX 

wiecznej klasyki literackiej, jak też zapoznanie odbiorców z wybranymi po-
zycjami z zakresu współczesnej literatury polskiej. Doświadczenia z pracy 
z osobami starszymi pokazują, że seniorzy są bardzo otwartymi odbior-
cami literatury, zainteresowanymi zarówno książkami im znanymi, jak też 
najnowszymi pozycjami, szczególnie tymi stanowiącymi wydarzenia lite-
rackie, nagradzanymi, powszechnie dyskutowanymi. Dzięki przystępnemu 
przybliżeniu osobom starszym literatury współczesnej, mają Oni poczucie 
pełniejszego uczestnictwa w kulturze, zmniejsza się Ich poczucie wyobco-
wania i funkcjonowania na marginesie życia społecznego i kulturalnego. 
Książki prezentowane w trakcie wykładów literackich dla seniorów wywo-
dzą się z tzw. literatury środka, co oznacza, że są one czymś więcej niż litera-
turą lekką, łatwą i przyjemną. Dyskutowane fragmenty większych powieści 
lub krótsze utwory mają nieść zarówno satysfakcję intelektualną, jak też 
prostą przyjemność z obcowania z dobrą literaturą.

Wśród prezentowanych autorów znajdą się między innymi nastę-
pujące nazwiska: Wisława Szymborska, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław 
Miłosz, Wiesław Myśliwski, Karol Wojtyła, Ryszard Kapuściński, Andrzej 
Stasiu, Olga Tokarczuk, Bohumil Hrabal, Jan Sztaudynger, Erich Maria 
Remarque, Karen Blixen, Agata Christie, Isaak Bashevis Singel, Tadeusz 
Konwicki

 
Wykłady będą przebiegać według poniższego planu:

�. Przedstawienie sylwetki pisarza – biografia, dorobek twórczy artysty
2. Prezentacja twórczości wybranego pisarza – omówienie najwybit-

niejszych osiągnięć, lektura wybranych fragmentów
3. Rozmowa ze słuchaczami na temat twórczości i osoby artysty. 

Spotkanie z książką dla Seniorów to spotkania cykliczne, które odby-
wać się będą raz w tygodniu do końca miesiąca grudnia 2006 r. adresowa-
ne do wszystkich seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady. 

VI. WARSZTAT FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI. 
Warsztaty dla dzieci - Ja i otaczający mnie świat ! 

�.  Pierwsza część zajęć to próba wspólnego zastanowienia się nad tym 
gdzie żyje? Co mnie otacza, jakie są moje marzenia? Kto i co jest dla 
mnie ważny? Jak spostrzegam otaczający mnie świat? Co w nim lubię 
a co chciałbym zmienić? Co jest najpiękniejsze?

  Rozdajemy dzieciom jednorazowe aparaty fotograficzne, (które-
zapewniamy) i prosimy, aby za pomocą nich postarały się przedstawić 
otaczający ich świat. Po kilku dniach zbieramy aparaty i wywołujemy 
zdjęcia (to też w naszym zakresie).

2.  Kolejne spotkanie z dziećmi (czas spotkania �20 min.) to wspólne 

oglądanie wywołanych już zdjęć i opowiadanie o nich. W dalszej 
części zajęć dzieci starają się przygotować książkę pod tytułem Ja 
i  otaczający mnie świat (można je robić indywidualnie lub w gru-
pach). Zadanie plaga na zrobieniu książki z ilustracjami w postaci 
zdjęć i dopisaniem do nich tytułów opowieści i symboli. 

3.  Trzecie spotkanie z dziećmi zakłada wspólne przygotowanie latawcy 
(czas zajęć �80 min). (Praca indywidualna lub w grupach) Jest to też 
chwila zastanowienia się nad tym, jakie są moje marzenia? Jak chciał-
bym, aby wyglądał mój świat? Co chciałbym zmienić? Wszystkie one 
zostaną umieszczone w maleńkiej skrzyneczce wcześniej przygotowa-
nej z bardzo lekkiego drewna, która będzie dołączona do latawca. Przy 
wspólnym puszczaniu latawcy na koniec zajęć skrzyneczka zostaje ot-
warta i marzenia „wędrują do świata” – który może je spełni:) 
Warsztaty fotograficzne dla dzieci to trzy spotkania, które chcemy za-

proponować dzieciom jeszcze w 2006r. 

VII. BAL DLA SENIORÓW POŁĄCZONY Z WYMIANĄ MIĘ-
DZYPOKOLENIOWĄ I PRZEDSTAWIENIEM TEATRALNYM. 

Bal dla Seniorów to ciąg dalszy spotkań integrujących środowisko 
osób starszych z terenu Osiedla Stare Winogrady.  Do uczestnictwa zapro-
simy osoby biorące udział w pierwszym spotkaniu integracyjnym „Tańce 
w kręgu” oraz wszystkich Seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady. 
W ramach Balu dla Seniorów przewidziane jest przedstawienie teatralne 
wystawione przez młodzież z Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych z ul. 
Raszyńskiej 48 w Poznaniu, tańce w kręgu, muzyka oraz poczęstunek. Bal 
będzie miał również charakter wymiany międzypokoleniowej. Zaproszo-
na zostanie również młodzież z terenu Osiedla Stare Winogrady, która 
wcześniej pomoże w przygotowaniu wystroju Sali balowej. 

Na BAL zaprosimy Państwa w miesiącu styczniu 2007r.

Sporządziła: Magdalena Kryszkowska 
Organizator Społeczności Lokalnej 

Tel. 0600-39-8�-79 

Komunikat
Mieszkaniec naszego osiedla Pan Marian Rosada prosi o kon-

takt (przez przewodniczącą rady) i informacje od mieszkańców, 
którzy pamiętają wzniesienie, oznaczone granitową płytą, znajdują-
ce się na terenie obecnego kortu TKKF- u. Może ktoś posiada foto-
grafię z tamtego okresu. Miejsce to upamiętniało zderzenie dwóch 
samolotów.

Telefony Alarmowe
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna

997 - Policja
06� 820 60 97 - Komisariat Winogrady
06� 856 03 97 - Komisariat Stare Miasto
06� 825 09 97 - Sekcja Prewencji – Dzielnicowi
 (oś. Przyjaźni paw. �25 I piętro)
0 609 600 837 - mł. aspirant Tomasz Korek (rejon; Słowiańska, 

Gronowa, Winogrady, Ks. Mieszka I )
0 609 600 698 - sierżant Łukasz Śramski 
 (rejon: Słowiańska, Gronowa, Winogrady, Armii 

Poznań, Szelągowska)
0 609 600 54� - starszy posterunkowy Wojciech Serafin 
 (rejon: Wilczak, Szelągowska)

986 - Straż Miejska
606 986 986 - SMS Straż Miejska
06� 822 32 �� - Straż Miejska oś. B. Chrobrego ��7

995 - Pogotowie MPK
994 - Pogotowie Wod. Kan.
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe

ciąg dalszy na str. �
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Co nas smuci ?
1.  Przede wszystkim zaśmiecanie osiedla. Obchód przeprowadzony w 

dniu 29.��.br. przez Komisję Porządku naszej rady wraz z przedsta-
wicielami Straży Miejskiej potwierdza, że te same tereny wymagają 
ciągłego sprzątania. Po pół roku, bo wiosną służby miejskie oczyści-
ły wskazane przez nas miejsca mamy tzw. powtórkę z rozrywki. 

2.  Dziury w jezdniach. Zgłoszenia i obietnice nie pomagają. Ostatecz-
ny termin dawno minął.   ZDM zobowiązał się, że do dnia 3� sierp-
nia br. wszystkie dziury zostaną załatane. Dziś ZDM, a właściwie 
jego pracownicy przyznają, że nie dają rady. Jest tylko jeden zakład 
remontowy obsługujący całe miasto.

3.  Brak współpracy z zarządcami domów: Bom nr 2 i „Ferma”. Nic 
dodać nic ująć.

Pas zieleni pomiędzy Aleją Solidarności, a garażami bloku Wilczak 13.

Klub Seniora
      z przykrością zawiadamia, ze w tym roku odeszli następujący 
seniorzy:
śp. Bogdan Owsianny
śp. Ludmiła Kierzek
śp. Sabina Teliżyn (jedna z współzałożycielek naszego klubu i 
osiedlowa radna, poprzedniej kadencji).
 Wszystkich samotnych, a jednocześnie chętnych do poznania no-
wych, przyjaznych i otwartych ludzi zaprasza Klub Seniora, dzia-
łający przy Radzie Osiedla Stare Winogrady. Z nami pojedziesz na 
wycieczkę ( w tym roku byliśmy cały dzień w Lednicy), pójdziesz do 
kina ( byliśmy w najnowszym, trójwymiarowym kinie w „Plazie”), 
obejrzysz świetny spektakl w teatrze, operetce, podyskutujesz przy 
kawie i herbatce. Skosztujesz też dobrych wypieków, pośpiewasz, 
powspominasz, pójdziesz do kawiarni. Z nami nigdy nie poczujesz 
nudy. Nic nie płacisz, wszystko Ci fundują, nawet dobrą zabawę.

Spotkania, oprócz wyjść zawsze w drugą środę miesią-
ca. Miejscem spotkań świetlica Szkoły Podstawowej nr 38 przy 
ul. R. Brandstaettera 6.

ZAPRASZAMY!
Informacje i zapisy – tel. 061 8 �0� 934
Irena Kosiorek - Przewodnicząca Klubu

młodszy aspirant Tomasz Korek
(nadzoruje rejon ulic: Słowiańska, Gronowa, 
Winogrady, ks. Mieszka I) 
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru 0 609 600 837

sierżant Łukasz Śramski
(nadzoruje rejon ulic: Słowiańska, Gronowa, 
Winogrady, Armii Poznań, Szelągowska)
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru 0 609 600 698

starszy posterunkowy Wojciech Serafin
(nadzoruje rejon ulic: Wilczak, Szelągowska)
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru 0 609 600 54�

młodszy inspektor Jarosław Dobicki
ze Straży Miejskiej Referat Winogrady 
oś. B. Chrobrego ��7
kontakt telefoniczny 06� 82 23 2��

Strażnicy upoważnieni są do:
-  legitymowania osób,
-  zatrzymywania sprawców czynów karalnych,
-  stosowania środków przymusu bezpośredniego, 
-  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, 
-  usuwania i blokowania kół pojazdów,
-  wydawaniu poleceń,
-  udzielania pouczeń,
-  kierowania wniosków w sprawach o wykroczenia,
-  prowadzenia czynności sprawdzających,
-  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, samorządowych.
Straże Miejskie powołane są do:
-  ochrony spokoju i porządku w mieście,
-  czuwania nad porządkiem i kontroli ruchu drogowego,
-  zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof i awarii,
-  zabezpieczania obiektów gminnych,
-  przestrzegania przepisów prawa lokalnego,
-  współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia, 

zdrowia i ochrony mienia.
Nie godząc się i występując przeciwko:
-  niszczeniu urządzeń użytku publicznego i zieleni,
-  zaśmiecaniu miejsc publicznych,
-  braku utrzymania czystości przez właścicieli posesji,
-  niewłaściwemu parkowaniu pojazdów,
-  nie przestrzeganiu obowiązków przewidzianych dla osób utrzymujących 

zwierzęta,
-  stwarzaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia osób
Przekazuj informacje do:
-  oddziałów SM czynnych całą dobę
-  oficera dyżurnego Komendy Straży Miejskiej m. Poznania 

tel. 0 6� 822 32 ��
-  oddziału SM czynnych na I i II zmianę - Winogrady, oś. B. Chrobrego ��7 

tel. 061 82 07 972
TEL >986<

SMS >606 986 986<
e-mail: sm@um.poznan.pl

Poznaj swojego dzielnicowego. Bezpieczne Osiedle Stare Winogrady
Policja 997 / Straż Miejska 986

Ścieżka spacerowa, ławeczki, przystań dla 
kajaków i restauracja - wszystko z widokiem 
na Wartę, zupełnie jak na początku minionego 
wieku. Radni osiedla Stare Winogrady chcą 
stworzyć bulwar na nadbrzeżu pomiędzy ul. 
Garbary a parkiem Szelągowskim.

Jednak znaleźli się i przeciwnicy tego projektu. 
Sprawę blokuje Wydział Ochrony Środowiska.

Przed wojną piękne krajobrazy przyciągały nad 
Wartę wielu mieszkańców Poznania. - Na Szelągu 
była strzelnica, ogrody i park, gdzie spędzano wolny 
czas. Park zniszczono podczas zdobywania Fortu 
Winiary w 1945 roku. I przez ostatnie kilkadziesiąt 
lat niewiele dla tego miejsca zrobiono, a kiedyś 
tętniło tu życie. Dziś w pobliżu są tylko dzikie 
chaszcze pełne śmieci. 
Pomysł, by na nadwarciańskich terenach wzdłuż 
ul. Szelągowskiej stworzyć bulwar, pojawił się, 
gdy magistrat rozpoczął prace nad programem 
rewitalizacji miasta. Rada osiedla złożyła wniosek 
do Urzędu Miasta o zakwalifikowanie terenów 
Szeląga do programu rewitalizacji i udało się. 
Pozostało tylko czekać, bo w pierwszej kolejności 
rewitalizowana jest Śródka.

Jednak nasza  radna uznała, że szkoda czasu i trzeba 
działać. Wzięliśmy udział w miejskim konkursie na 
najciekawsze projekty osiedlowe i zdobyliśmy 220 
tys. zł. - W swoim budżecie zarezerwowaliśmy ok. 
30 tys. zł, razem z miejskim grantem uzyskaliśmy 
łącznie 250 tys. zł. Wykonawcą naszego zadania 
został Zarząd Zieleni Miejskiej. Te pieniądze 
zostały przeznaczone na uporządkowanie terenu, 
w tym wycinkę drzew.   I właśnie w tym miejscu 
zaczynają się problemy, bo po inwentaryzacji  do 
wycinki zgłoszono ich ponad 1700. Ta liczba 
może w pierwszej chwili porażać. Pracownicy 
ZZM uspokajają, że nie ma się czego obawiać:„- 
Zakres prac został uzgodniony z radą osiedla. 
Zamierzamy usunąć tzw. samosiewy, drzewa 
suche i stwarzające zagrożenie. Dokonamy także 
prześwietlenia koron drzew wyeksponowanych w 
wyniku przeprowadzonej wycinki - przedstawia 
sprawę Artur Maj z ZZM. - Samosiewy stanowią ok. 
90 proc. drzew przeznaczonych do wycinki. Chodzi 
tylko o drzewa młode. Najokazalsze egzemplarze 
zostaną pozostawione.” 
Entuzjastą bulwaru jest też prezydent Jerzy Stępień: 
„- To, co można, należy odbudowywać, zwłaszcza 
jeśli może dobrze służyć poznaniakom. A bulwar 
to powrót do pewnych przestrzenno-kulturowych 
wartości, które kiedyś pozytywnie kojarzyły się z 
naszym miastem.” 
Pomysł podoba się też radnym z Komisji Ochrony 
Środowiska i Rewitalizacji Rady Miasta. Wszyscy 
mówią o przywróceniu Warty poznaniakom i to jest 
przykład tego, jak powinno się to robić.  
W tym roku RO Stare Winogrady będzie starała 
się o kolejne dofinansowanie. W drugim etapie 
chcielibyśmy utwardzić ścieżkę i postawić ławeczki. 
No i oczywiście postarać się o kolejne pieniądze.
Ale co z tego wyniknie pokaże czas.

 
 
Gajdzińska-Nowaczyk – przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska i Rewitalizacji Rady Miasta: 
-„ Pomysł nabiera kolorów i wierzę, że kiedy 
nabrzeże znów będzie czyste i zadbane, to nie 
tylko przekona radnych, że warto uczynić z niego 
turystyczną atrakcję miasta, ale też przyciągnie 
inwestorów, którzy zadbają o elementy sportowo-
rekreacyjne, czy restauracje w sąsiedztwie parku 
Szelągowskiego.”

BULWAR NA SZELĄGU ?
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jest ich prostota, nieskomplikowane kroki, poczucie bycia ,,razem”. Każ-
dy z tańców przekazuje inną historię przez to dodatkowo wzbogacając 
wspólne spotkania. 

Spotkanie taneczne będzie skierowane do wszystkich Seniorów 
z Osiedla Stare Winogrady i będzie miało na celu integrację środowiska 
osób starszych. 

Pierwsze spotkanie „Tańca w kręgu” to spotkanie integracyjne prze-
widziano pod koniec m-ca listopada 2006 r. Natomiast od stycznia 2007 r. 
zaprosimy  Państwa do cyklicznych spotkań, które odbywać się będą raz 
w tygodniu.  

IV. BAJKA DLA MŁODEGO WIDZA. 
Projekt adresowany jest do dowolnie licznej grupy dzieci. Jest formą 

osiedlowego, dziecięcego kina, jak również swoistego klubu filmowego 
dla małego widza. Prezentowane filmy to stare, niewyświetlane już w tele-
wizji bajki dla dzieci, albo takie dziecięce filmy, które powstały dla małych 
odbiorców w innych krajach i w Polsce nieznane. 

Każda projekcja poprzedzona byłaby rozmową z dziećmi na temat 
twórcy danej bajki, kraju, z którego pochodzi oraz techniki za pomocą, 
której film został zrealizowany. Spotkania kończyłyby rozmowy na temat 
treści prezentowanych filmów, utrwalające wiedzę, jaką mali widzowie 
pozyskaliby w trakcie warsztatów. Jednocześnie poprzez wysoką wartość 
artystyczną prezentowanych filmów, jak i pozytywne treści, które te filmy 
ze sobą niosą, z całą pewnością 

Bajka dla młodego widza to cykl trzech spotkań, które pozwolą wzbo-
gacić audiowizualną świadomość dzieci.  

V. SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ DLA SENIORÓW. 
Celem wykładów literackich dla seniorów jest zarówno prezentacja XX 

wiecznej klasyki literackiej, jak też zapoznanie odbiorców z wybranymi po-
zycjami z zakresu współczesnej literatury polskiej. Doświadczenia z pracy 
z osobami starszymi pokazują, że seniorzy są bardzo otwartymi odbior-
cami literatury, zainteresowanymi zarówno książkami im znanymi, jak też 
najnowszymi pozycjami, szczególnie tymi stanowiącymi wydarzenia lite-
rackie, nagradzanymi, powszechnie dyskutowanymi. Dzięki przystępnemu 
przybliżeniu osobom starszym literatury współczesnej, mają Oni poczucie 
pełniejszego uczestnictwa w kulturze, zmniejsza się Ich poczucie wyobco-
wania i funkcjonowania na marginesie życia społecznego i kulturalnego. 
Książki prezentowane w trakcie wykładów literackich dla seniorów wywo-
dzą się z tzw. literatury środka, co oznacza, że są one czymś więcej niż litera-
turą lekką, łatwą i przyjemną. Dyskutowane fragmenty większych powieści 
lub krótsze utwory mają nieść zarówno satysfakcję intelektualną, jak też 
prostą przyjemność z obcowania z dobrą literaturą.

Wśród prezentowanych autorów znajdą się między innymi nastę-
pujące nazwiska: Wisława Szymborska, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław 
Miłosz, Wiesław Myśliwski, Karol Wojtyła, Ryszard Kapuściński, Andrzej 
Stasiu, Olga Tokarczuk, Bohumil Hrabal, Jan Sztaudynger, Erich Maria 
Remarque, Karen Blixen, Agata Christie, Isaak Bashevis Singel, Tadeusz 
Konwicki

 
Wykłady będą przebiegać według poniższego planu:

�. Przedstawienie sylwetki pisarza – biografia, dorobek twórczy artysty
2. Prezentacja twórczości wybranego pisarza – omówienie najwybit-

niejszych osiągnięć, lektura wybranych fragmentów
3. Rozmowa ze słuchaczami na temat twórczości i osoby artysty. 

Spotkanie z książką dla Seniorów to spotkania cykliczne, które odby-
wać się będą raz w tygodniu do końca miesiąca grudnia 2006 r. adresowa-
ne do wszystkich seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady. 

VI. WARSZTAT FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI. 
Warsztaty dla dzieci - Ja i otaczający mnie świat ! 

�.  Pierwsza część zajęć to próba wspólnego zastanowienia się nad tym 
gdzie żyje? Co mnie otacza, jakie są moje marzenia? Kto i co jest dla 
mnie ważny? Jak spostrzegam otaczający mnie świat? Co w nim lubię 
a co chciałbym zmienić? Co jest najpiękniejsze?

  Rozdajemy dzieciom jednorazowe aparaty fotograficzne, (które-
zapewniamy) i prosimy, aby za pomocą nich postarały się przedstawić 
otaczający ich świat. Po kilku dniach zbieramy aparaty i wywołujemy 
zdjęcia (to też w naszym zakresie).

2.  Kolejne spotkanie z dziećmi (czas spotkania �20 min.) to wspólne 

oglądanie wywołanych już zdjęć i opowiadanie o nich. W dalszej 
części zajęć dzieci starają się przygotować książkę pod tytułem Ja 
i  otaczający mnie świat (można je robić indywidualnie lub w gru-
pach). Zadanie plaga na zrobieniu książki z ilustracjami w postaci 
zdjęć i dopisaniem do nich tytułów opowieści i symboli. 

3.  Trzecie spotkanie z dziećmi zakłada wspólne przygotowanie latawcy 
(czas zajęć �80 min). (Praca indywidualna lub w grupach) Jest to też 
chwila zastanowienia się nad tym, jakie są moje marzenia? Jak chciał-
bym, aby wyglądał mój świat? Co chciałbym zmienić? Wszystkie one 
zostaną umieszczone w maleńkiej skrzyneczce wcześniej przygotowa-
nej z bardzo lekkiego drewna, która będzie dołączona do latawca. Przy 
wspólnym puszczaniu latawcy na koniec zajęć skrzyneczka zostaje ot-
warta i marzenia „wędrują do świata” – który może je spełni:) 
Warsztaty fotograficzne dla dzieci to trzy spotkania, które chcemy za-

proponować dzieciom jeszcze w 2006r. 

VII. BAL DLA SENIORÓW POŁĄCZONY Z WYMIANĄ MIĘ-
DZYPOKOLENIOWĄ I PRZEDSTAWIENIEM TEATRALNYM. 

Bal dla Seniorów to ciąg dalszy spotkań integrujących środowisko 
osób starszych z terenu Osiedla Stare Winogrady.  Do uczestnictwa zapro-
simy osoby biorące udział w pierwszym spotkaniu integracyjnym „Tańce 
w kręgu” oraz wszystkich Seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady. 
W ramach Balu dla Seniorów przewidziane jest przedstawienie teatralne 
wystawione przez młodzież z Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych z ul. 
Raszyńskiej 48 w Poznaniu, tańce w kręgu, muzyka oraz poczęstunek. Bal 
będzie miał również charakter wymiany międzypokoleniowej. Zaproszo-
na zostanie również młodzież z terenu Osiedla Stare Winogrady, która 
wcześniej pomoże w przygotowaniu wystroju Sali balowej. 

Na BAL zaprosimy Państwa w miesiącu styczniu 2007r.

Sporządziła: Magdalena Kryszkowska 
Organizator Społeczności Lokalnej 

Tel. 0600-39-8�-79 

Komunikat
Mieszkaniec naszego osiedla Pan Marian Rosada prosi o kon-

takt (przez przewodniczącą rady) i informacje od mieszkańców, 
którzy pamiętają wzniesienie, oznaczone granitową płytą, znajdują-
ce się na terenie obecnego kortu TKKF- u. Może ktoś posiada foto-
grafię z tamtego okresu. Miejsce to upamiętniało zderzenie dwóch 
samolotów.

Telefony Alarmowe
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna

997 - Policja
06� 820 60 97 - Komisariat Winogrady
06� 856 03 97 - Komisariat Stare Miasto
06� 825 09 97 - Sekcja Prewencji – Dzielnicowi
 (oś. Przyjaźni paw. �25 I piętro)
0 609 600 837 - mł. aspirant Tomasz Korek (rejon; Słowiańska, 

Gronowa, Winogrady, Ks. Mieszka I )
0 609 600 698 - sierżant Łukasz Śramski 
 (rejon: Słowiańska, Gronowa, Winogrady, Armii 

Poznań, Szelągowska)
0 609 600 54� - starszy posterunkowy Wojciech Serafin 
 (rejon: Wilczak, Szelągowska)

986 - Straż Miejska
606 986 986 - SMS Straż Miejska
06� 822 32 �� - Straż Miejska oś. B. Chrobrego ��7

995 - Pogotowie MPK
994 - Pogotowie Wod. Kan.
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe

ciąg dalszy na str. �
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Co nas smuci ?
1.  Przede wszystkim zaśmiecanie osiedla. Obchód przeprowadzony w 

dniu 29.��.br. przez Komisję Porządku naszej rady wraz z przedsta-
wicielami Straży Miejskiej potwierdza, że te same tereny wymagają 
ciągłego sprzątania. Po pół roku, bo wiosną służby miejskie oczyści-
ły wskazane przez nas miejsca mamy tzw. powtórkę z rozrywki. 

2.  Dziury w jezdniach. Zgłoszenia i obietnice nie pomagają. Ostatecz-
ny termin dawno minął.   ZDM zobowiązał się, że do dnia 3� sierp-
nia br. wszystkie dziury zostaną załatane. Dziś ZDM, a właściwie 
jego pracownicy przyznają, że nie dają rady. Jest tylko jeden zakład 
remontowy obsługujący całe miasto.

3.  Brak współpracy z zarządcami domów: Bom nr 2 i „Ferma”. Nic 
dodać nic ująć.

Pas zieleni pomiędzy Aleją Solidarności, a garażami bloku Wilczak 13.

Klub Seniora
      z przykrością zawiadamia, ze w tym roku odeszli następujący 
seniorzy:
śp. Bogdan Owsianny
śp. Ludmiła Kierzek
śp. Sabina Teliżyn (jedna z współzałożycielek naszego klubu i 
osiedlowa radna, poprzedniej kadencji).
 Wszystkich samotnych, a jednocześnie chętnych do poznania no-
wych, przyjaznych i otwartych ludzi zaprasza Klub Seniora, dzia-
łający przy Radzie Osiedla Stare Winogrady. Z nami pojedziesz na 
wycieczkę ( w tym roku byliśmy cały dzień w Lednicy), pójdziesz do 
kina ( byliśmy w najnowszym, trójwymiarowym kinie w „Plazie”), 
obejrzysz świetny spektakl w teatrze, operetce, podyskutujesz przy 
kawie i herbatce. Skosztujesz też dobrych wypieków, pośpiewasz, 
powspominasz, pójdziesz do kawiarni. Z nami nigdy nie poczujesz 
nudy. Nic nie płacisz, wszystko Ci fundują, nawet dobrą zabawę.

Spotkania, oprócz wyjść zawsze w drugą środę miesią-
ca. Miejscem spotkań świetlica Szkoły Podstawowej nr 38 przy 
ul. R. Brandstaettera 6.

ZAPRASZAMY!
Informacje i zapisy – tel. 061 8 �0� 934
Irena Kosiorek - Przewodnicząca Klubu

młodszy aspirant Tomasz Korek
(nadzoruje rejon ulic: Słowiańska, Gronowa, 
Winogrady, ks. Mieszka I) 
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru 0 609 600 837

sierżant Łukasz Śramski
(nadzoruje rejon ulic: Słowiańska, Gronowa, 
Winogrady, Armii Poznań, Szelągowska)
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru 0 609 600 698

starszy posterunkowy Wojciech Serafin
(nadzoruje rejon ulic: Wilczak, Szelągowska)
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru 0 609 600 54�

młodszy inspektor Jarosław Dobicki
ze Straży Miejskiej Referat Winogrady 
oś. B. Chrobrego ��7
kontakt telefoniczny 06� 82 23 2��

Strażnicy upoważnieni są do:
-  legitymowania osób,
-  zatrzymywania sprawców czynów karalnych,
-  stosowania środków przymusu bezpośredniego, 
-  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, 
-  usuwania i blokowania kół pojazdów,
-  wydawaniu poleceń,
-  udzielania pouczeń,
-  kierowania wniosków w sprawach o wykroczenia,
-  prowadzenia czynności sprawdzających,
-  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, samorządowych.
Straże Miejskie powołane są do:
-  ochrony spokoju i porządku w mieście,
-  czuwania nad porządkiem i kontroli ruchu drogowego,
-  zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof i awarii,
-  zabezpieczania obiektów gminnych,
-  przestrzegania przepisów prawa lokalnego,
-  współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia, 

zdrowia i ochrony mienia.
Nie godząc się i występując przeciwko:
-  niszczeniu urządzeń użytku publicznego i zieleni,
-  zaśmiecaniu miejsc publicznych,
-  braku utrzymania czystości przez właścicieli posesji,
-  niewłaściwemu parkowaniu pojazdów,
-  nie przestrzeganiu obowiązków przewidzianych dla osób utrzymujących 

zwierzęta,
-  stwarzaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia osób
Przekazuj informacje do:
-  oddziałów SM czynnych całą dobę
-  oficera dyżurnego Komendy Straży Miejskiej m. Poznania 

tel. 0 6� 822 32 ��
-  oddziału SM czynnych na I i II zmianę - Winogrady, oś. B. Chrobrego ��7 

tel. 061 82 07 972
TEL >986<

SMS >606 986 986<
e-mail: sm@um.poznan.pl

Poznaj swojego dzielnicowego. Bezpieczne Osiedle Stare Winogrady
Policja 997 / Straż Miejska 986

Rada Osiedla Stare Winogrady
61-659 Poznań ul. Romana Brandstaettera 6
(Szkoła Podstawowa nr 38)
Dyżur – czwartki od godz. 16.00 – 17.00
Sesje (przeważnie) II wtorek miesiąca godz. 18.15
Tel. 604 853 972 – przewodnicząca rady Halina Owsianna
e-mail: starewinogrady@poczta.onet.pl
www.starewinogrady.republika.pl
Redakcja: Halina i Katarzyna Owsianna, Janusz Wolski, 
Zofia Charłampowicz-Jabłońska
Informacje: własne, z BIP, strony internetowej UM Poznania.

Fundacja Mam Marzenie w Szkole Podstawowej nr 38

dla hotelu „Trawiński”. Od tej decyzji odwołał się nie hotel „Tra-
wiński”, nie WECHTA tylko Duwe Trans – Sp. z o.o. z Kościa-
na. Może przy okazji tej sprawy dowiemy się kto jest napraw-
dę właścicielem tego terenu i co zamierza na nim wybudować.

3. W dniu 3 marca br. w Urzędzie Miasta na posiedzeniu 
Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji Rady Miasta odby-
ła się dyskusja na temat Powołania Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu – Cytadela.

Podjęcie takiej uchwały przez Radę Miasta doprowadzi do 
definitywnego zakończenia wszelkich „zakusów budowlanych” 
na terenie i wokół Cytadeli.  

 W Poznaniu zaczął działać 
Guzik Życia. Dzięki niemu 
możemy być spokojniejsi o 
bliskich nam seniorów.

W domu podopiecznego 
zostaje zainstalowane 
urządzenie teleopieki 

składające się z 
dwóch części: 
wyposażonego w czuły 
głośnik terminala, 
podłączonego 
do gniazdka 
telefonicznego oraz 
guzika wzywającego 
pomoc.  

Dokończenie ze str. 3

NASI DZIELNICOWI 
mł. asp. Łukasz Śramski tel. 519064643 

- rejon St. Winogrady od ul. Szelągowskiej do ul. Gronowej. Dyżur - trzeci 
czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 SP ul. Brandstaettera.

sierż. Mariusz Sobański /brak tel. kom./
rejon St. Winogrady od ul Gronowej do Ks. Mieszka I. Dyżur - trzeci czwartek 

miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 SP ul. Brandstaettera. 
Dyżur w ADM Os.Przyjaźni pawilon 142 pierwszy poniedziałek miesiąca 

w godz 15.00 - 17.00 

Guzik uratuje ci życie – Twój domowy anioł stróż - 24h/dobę

Podopieczny może nosić guzik jako zawieszkę na szyi lub 
przytwierdzić go do paska. W momencie zagrożenia naciska 
guzik i wywołuje połączenie. Następuje kontakt z Centrum 
Obsługi Podopiecznego. Głośnik i mikrofon terminala są 
bardzo czułe, co umożliwia rozmowę z osobą przebywającą w 
dowolnej części mieszkania. 

Pracownik Centrum 
nawiązuje kontakt z 
podopiecznym przez 
głośnik terminala i 
w zależności od jego 
stanu podejmuje 
odpowiednie działania, 
np. rozmawia z nim, 
informuje opiekuna, 
rodzinę lub wzywa pogotowie. Tryb postępowania ustala się z 
podopiecznym przed instalacją urządzenia.  

(061) 642 71 11 

(061) 642 72 44
Poznań ul. Jugosłowiańska 3

www.guzikzycia.pl, info@guzikzycia.pl



Z tym kuponem 15 % 
zniżka na wybrany zabieg 
kupon ważny do 30 kwietnia 2010

PRZYCHODNIA LEKARSKA

Poznań, os. Kosmonautów 104A

GABINET UROLOGICZNY

Lek. med. Włodzimierz Kowalczyk

Tel: 508 192 400

Godz. przyjęć: środy 14:30

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejną reklamą będą gabinety lekarskie z poprzedniego wydania. Ta 

duża reklama, którą proponuje trochę zmniejszyć, a tekst pogrubić. 

Następna reklama to gabinet kosmetyczny Magia Piękna, też z 

poprzedniego wydania z uwagą dotyczącą kuponu – z tym kuponem 

15 % zniżka na wybrany zabieg i zmiana druga -  data  - kupon ważny 

do 30 kwietnia 2010.

Chciałabym aby wszystkie reklamy znalazły się na ostatniej stronie !

Na pierwszej stronie proponuję umieścić życzenia świąteczne i 

informacje o radzie osiedla. Pozostała resztę według uznania.


