
�

KWARTALNIK RADY OSIEDLA
„STARE WINOGRADY”

Nr 4/2006
Grudzień 2006

ISSN 1641-9049
www. starewinogrady.republika.pl             e-mail: starewinogrady@poczta.onet.pl

Wesołych i radosnych
Świąt

Bożego Narodzenia
oraz wszyskiego

najlepszego
w nadchodzącym

Nowym Roku 2007
życzy

Rada Osiedla
Stare Winogrady

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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Prezydent Miasta Poznania zaprasza 
mieszkańców Poznania, instytucje, or-
ganizacje społeczne, spółdzielcze oraz 
podmioty gospodarcze do udziału w 
konkursie „Zielony Poznań”. Chęć 
udziału w konkursie można zgłaszać 
do 20 czerwca.
                          
W konkursie mogą wziąć udział wła-
ściciele zielonych i ukwieconych 
balkonów, tarasów, okien, ogrodów 
przydomowych, zieleńców, podwó-
rek i działek na terenach Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych. Kon-
kurs będzie rozgrywany w dwóch 
etapach: osiedlowym i miejskim. 
Obiekty będą oceniane w pięciu kate-
goriach:

•	 zieleńce, kwietniki osiedlo-
we, zakładowe i szkolne, 
zielone podwórka

•	 balkony, loggie, tarasy i okna
•	 ogrody przydomowe
•	 działki na terenach Rodzin-

nych Ogrodów Działkowych
•	 pasy zieleni utworzone po 

raz pierwszy jesienią ubie-
głego roku i wiosną br. na 
terenach wcześniej nie zagospodarowanych, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem terenów pu-
blicznie dostępnych.
Dokonując oceny obiektów komi-
sje biorą pod uwagę zarówno wra-
żenie ogólne, jak i układ kompozy-
cyjny uwzględniając trafność dobo-
ru gatunków i odmian. Ocena sta-
je się trudniejsza, przybywa obiek-
tów i wzrasta konkurencja. Zgłasza-
ne obiekty charakteryzują się coraz 
bardziej pomysłowymi rozwiązania-
mi projektowymi i różnorodnością 
elementów architektury ogrodowej. 
Również ciągle zwiększająca się na 
rynku ilość odmian poszczególnych 
gatunków sprzyja urozmaiceniu.                                                        
Zdobywcy I miejsca w każdej kate-
gorii otrzymują nagrodę pieniężną 
fundowaną przez Prezydenta Pozna-
nia, a laureaci II i III miejsca - cen-
ne nagrody rzeczowe od sponsorów. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie 
przyjmowane będą od 30 kwietnia 
do 20 czerwca br. w siedzibach 
rad osiedli, Wydziale Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej Urzę-
du Miasta (ul. Libelta 16/20) oraz 
w siedzibach Zarządów Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych.

Zapraszamy do udziału w konkursie “Zielony Poznań”

•	 Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Poznaniu uruchomił „Zdrowotny informator pacjenta”, pole-
gający na elektronicznym dostępie do własnej historii leczenia 
ze środków NFZ oraz listy zakupionych leków refundowanych. 
Udostępniane dane, obejmujące 6 ostatnich lat, zawierają infor-
macje o: leczeniu szpitalnym, leczeniu u specjalistów, stoma-
tologów oraz rejestr refundowanych recept. System umożliwia 
także sprawdzenie do którego lekarza rodzinnego i pielęgniarki 
pacjent jest zapisany. Każdy pacjent ma możliwość wydrukowa-

nia historii swojego leczenia i przedstawienia lekarzowi podczas 
wizyty. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu jest otrzyma-
nie indywidualnego kodu pacjenta do specjalnie stworzonej plat-
formy internetowej.
•	 Więcej informacji na temat systemu ZIP pod numerem:  
61 655 44 44 a także pod bezpłatnym numerem infolinii (tylko 
z tel. stacjonarnych): 0 800 800 805 lub ( także z tel. komórko-
wych) 61 194-94

Pionierski informator pacjenta
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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•	 Od  4 maja Biuro Informacji Teleinformatycznej Call 

Center (BIT CC) przejęło obsługę numeru Urzędu Miasta Po-
znania (61 878 5200 - dawniej centrala UMP). Wybierając ten 
numer można uzyskać połączenie z systemem zapowiedzi auto-
matycznej BIT CC. Aby skrócić czas oczekiwania na połącze-
nie z operatorem BIT CC, należy wybrać „0”. BIT CC świadczy 
następujące usługi: usługę informacji o numerach telefonów w 
Urzędzie Miasta Poznania, usługę połączenia z wybranym nu-

Na gratowisko, czyli do punktu gromadzenia odpadów pro-
blemowych, każdy mieszkaniec miasta Poznania przywieźć 
może swoje odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa 
domowego. Do odpadów tych zaliczamy:

•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
•	 termometry rtęciowe 
•	 świetlówki i żarówki energooszczędne 
•	 zużyty olej silnikowy 
•	 filtry olejowe 
•	 stare farby i rozpuszczalniki 
•	 baterie i akumulatory 
•	 różnego typu środki i odczynniki chemiczne 
•	 przeterminowane leki 
•	 odpady wielkogabarytowe (stare meble) 
•	 odpady zielone (skoszona trawa. liście) 
•	 gruz z drobnych remontów

 

BIT CC przejęło zadania centrali telefonicznej Urzędu Miasta
merem wewnętrznym Urzędu Miasta. Do zadań pracowników 
biura należy informowanie o miejscu, czasie, trybie, koniecz-
nych dokumentach/drukach i opłatach związanych z załatwie-
niem sprawy w Urzędzie Miasta. Za ich pośrednictwem klienci 
mogą być również umawiani na konkretny dzień i godzinę wi-
zyty w urzędzie. Dla zaoszczędzenia czasu, przed osobistą wizy-
tą, warto skorzystać z usługi telefonicznej pod numerem 61 646 
33 44.

GRATOWISKO
Zapraszamy na GRATOWISKO:

•	 w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 (przy 
byłym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od ponie-
działku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 
8.00 do 16.00. Tel 61 833 22 12

•	 w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren skła-
dowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku 
do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 
14.00. Tel 61 811 96 67

 
Na GRATOWISKO zapraszamy również w godz. od 8.00 do 
15.00 podmioty gospodarcze, od których przyjmujemy odpa-
dy w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go, świetlówek oraz baterii i akumulatorów małogabarytowych. 
W celu potwierdzenia kart przekazania odpadu prosimy o posia-
danie przy sobie pieczątki firmowej.

 Cennik przyjmowania odpadów do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych 
zgodnie z Zarządzeniem nr 209/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 05 maja 2010 r. 

Rodzaj odpadu Cena brutto 
Zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,00zł/szt. 
Zużyte filtry olejowe 1,00zł/szt. 
Zużyte opony samochodów osobowych (do 17’’) 1,00zł/szt. 
Farby i opakowania po farbach 1,00zł/szt. 
Rozpuszczalniki 1,00zł/szt. 
Akumulatory ołowiowe 1,00zł/szt. 
Świetlówki bezpłatnie 
Termometry rtęciowe 1,00zł/szt. 
Przeterminowane leki 1,00 zł bez względu na ilość 
Opakowania po substancjach niebezpiecznych 1,00zł/szt. 
Gruz, odpady z betonu 10,00 zł za każdy rozpoczęty i pełny 1m3 
Odpady zielone (trawa, gałęzie, liście itp.) 2,00 zł za worek, 

20,00 zł za każdy rozpoczęty i pełny 1 m3 
Odpady wielkogabarytowe typu szafa, stół, kanapa, wykładzina, 
dywan lub inne przekraczające wymiar 50 cm x 50 cm x 100 cm 

10,00 zł/szt. 

Odpady wielkogabarytowe typu krzesło, fotel lub inne nie 
przekraczające wymiaru 50 cm x 50 cm x 100 cm 

5,00 zł/szt. 

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe bezpłatnie 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 
domowych 

bezpłatnie 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki oraz akumulatory i 
baterie pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwo domowe 

1,00 zł za 1kg 

Opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury bezpłatnie 
Opakowania ze styropianu 2,00zł za każde rozpoczęte i pełne 0,1kg 
Tworzywa sztuczne typu meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp. 0,10 zł za każdy rozpoczęty i pełny 1kg 

Gratowóz ( jeżdżący samochód) -  3 lipca i 6 listopada
8.40– 9.10 ul. Zagonowa przy sklepie „Słowianin”

10.00– 10.30 os. Pod Lipami przy szkole
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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

W ciągu dwóch lat przy szkole Łejerów u zbiegu ulic Za Cytadelą i 
Brandstaettera w Poznaniu powstanie teatr. Scena służyć będzie głów-
nie dzieciom i młodzieży Teatru “Łejery” i Centrum Sztuki Dziecka.
W realizację tego marzenia uwierzyła Rada Miasta Poznania, wpisując pro-
jekt budowy teatru na Cytadeli w Wieloletni Plan Inwestycyjny. Planuje się w 
nim spektakle różnych zespołów szkolnych, przeglądy teatralne i inne przed-
sięwzięcia artystyczne. Teatr ma służyć nie tylko dzieciom, ale wszystkim Po-
znaniakom przychodzącym na Cytadelę. To ma być teatr familijny, w którym 
każdy odnajdzie coś dla siebie.
Inicjatywa ta może też pomóc Poznaniowi w walce o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016 roku. Projekt wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta dbają-
cego o edukację, ma szansę doprowadzić do postrzegania Poznania, jako stoli-
cy polskiej edukacji kulturalnej. Teatr dziecięcy ma uzupełniać ofertę Festiwa-
lu Teatralnego Malta.
Nowy obiekt ma być miejscem integracji środowiska młodzieży oraz nauczy-
cieli zainteresowanych teatrem i innymi dziedzinami sztuki. 

Widok z ulicy “Za Cytadelą”. Strona reprezentacyjna południowo-za-
chodnia wraz z głównym  wejściem.   

  

Budynek w sztucznym oświetleniu. Widok z ulicy „Za Cytadelą” od 
strony południowej. Od tej strony najwyraźniej widać dwojakiego ro-
dzaju konstrukcję dachową. Stałą w części wschodniej i ruchomą w 
części zachodniej.

Widok z wnętrza budynku na scenę. Z prawej przeszklone południowe 
wejście. Scena może być zbudowana w dwóch kierunkach. Tutaj wycho-
dzi na stronę zachodnią. W górze częściowo widać dach, który w zależno-
ści od potrzeb może być odkrywany.

 Proponowane zagospodarowania terenu Szeląga. 

Warta wijąca się przez miasto i osiedle Stare Winogrady stworzyła 
szansę zwrócenia się w jej kierunku.
Na rozpatrywanym obszarze pomiędzy ul. Szelągowska, a rzeką Wartą 
rada osiedla zaproponowała utworzenie spacerowego ciągu, który w przy-
szłości należałoby przedłużyć aż do mostu Lecha, wzdłuż nadbrzeża two-
rząc tzw. Bulwar Szelągowski. 
Nasza koncepcja pozwala połączyć ochronę przyrody z rekreacją. 
Brzegi rzeki na naszym terenie są niezabezpieczone, prawie w całości 
pozostawione spontanicznej i dzikiej roślinności. Istnieje możliwość 
podziwiania natury i odpoczynku zarazem, ale warunkiem takim jest 
stworzenie wzdłuż niej proponowanego ciągu spacerowo-rowerowe-
go. Obserwacja dzikiej przyrody prawie w centrum miasta jest nie tyl-
ko niezwykle interesującym zjawiskiem, ale i cudem natury w dzisiej-
szej cywilizacji. 
Nasza propozycja pozwala zaniedbany, zapuszczony, a jednak znaczny 
fragment terenu miejskiego przyłączyć do parku Szelągowskiego. Pro-
ponujemy utwardzić istniejącą ścieżkę, tworząc trakt pieszo - rowero-
wy w linii obecnie istniejącej drogi, a dawnej ul. Nadbrzeże. Następnie 
postawić ławki i kosze na śmieci, a w późniejszym czasie wprowadzić 
oświetlenie. Kolejnym krokiem byłby konkurs na zagospodarowanie 
całej przestrzeni wraz z parkiem Szelągowskim, ale z wyraźnym zazna-
czeniem, że ma to być teren rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy 
i może z elementami rozrywki ( tak jak bywało to dawniej), ale jedno-
cześnie zachowujący swój charakter, naturę i środowisko. 
Obecnie w ramach przyznanych funduszy należałoby oczyścić w 
pierwszej kolejności teren ze śmieci. Należy też zweryfikować, które 
drzewa warto wyeksponować i poddać je specjalnym zabiegom, a które 
kępy samosiejek lub drzew zagrażających powaleniem usunąć. Należy 
również rozważyć, czy skarpy od strony ul. Szelągowskiej nie należało-
by oczyścić ze starych liści i martwych gałęzi. Być może ukaże nam się 
wówczas dawna roślinność wprowadzona przy tworzeniu ul. Nadbrze-
że. Istniejącą obecnie, spontaniczną roślinność drzewiastą i krzewiastą 
można również poddać specjalnym zabiegom. Nie wykluczamy wpro-
wadzenia nowych nasadzeń drzew oraz krzewów, które w niektórych 
miejscach wzmocniłyby skarpę. Jesteśmy za pozostawieniem starych, 
potężnych, próchniejących, powalonych drzew, które tworzą specyficz-
ny klimat i urok w okolicach wycieku wód, a także w okolicy porośnię-
tej szuwarem trzcinowym. Zwracamy uwagę, że naszym celem jest za-
chowanie jak najbardziej naturalnego stanu. Nie ingerujemy w świat 
roślinny wzdłuż brzegu Warty, wręcz chcemy zachowania jego natural-
nego, obecnego stanu. Uważamy, że te zabiegi stworzą nie tylko pięk-
ny, przyjazny ciąg spacerowy, ale wręcz ścieżkę dydaktyczną. Na pew-
no będziemy mogli być dumni, że w naszym mieście udało się pogodzić 
dwa światy; współczesną cywilizację z darem natury – rzeką Wartą.

Park Szelągowski - zabytkowy park, położony w Poznaniu, na Szelągu, 
na skarpie doliny Warty, pomiędzy ul. Szelągowską, Nadbrzeże i Ugo-
ry, na północ od centrum miasta. Swoje osie widokowe prowadzi na 
drugi brzeg rzeki i jego naturalne zadrzewia. Park ten sąsiaduje z te-
renami zielonymi Cytadeli. Stanowi fragment północnego klina ziele-
ni. Nazwa pochodzi od kupieckiej rodziny Szylingów, z których najbar-
dziej znanym był Mikołaj Szyling, burmistrz Poznania, złotnik, huma-
nista.  Był on założycielem fabryki prochu na terenach obecnego Szelą-
ga. W 1557 Zygmunt August wyraził zgodę na powiększenie fabryki, po-
przez dokup gruntów. Z czasem fabryka zakończyła działalność. W na-
stępnych stuleciach tereny były wykorzystywane rolniczo,  a na począt-
ku XIX w. te zdziczałe tereny stały się popularnym celem wycieczek  i re-
kreacji mieszkańców Poznania. W 1843 r. otwarto tu dużą restaurację 
z kawiarnią. W sąsiedztwie restauracji powstała kręgielnia , hale spa-
cerowe i pawilon dla orkiestry. Co niedziele odbywały się tu koncerty 
orkiestr wojskowych, a po zmroku pokazy sztucznych ogni. W 1922 re-
staurację i tutejszy ogród zakupiło Bractwo Kurkowe Strzeleckie, prze-
niesiono też tu strzelnicę  z Sołacza.  Od tego czasu  ogród zaczęto na-
zywać Strzeleckim (nazwa ta używana była jeszcze w latach 50. XX w.) 
Wówczas dla Szeląga był to najwspanialszy czas, a dla miasta nie tyl-
ko krajowa wizytówka. W 1924 roku odnowiono restauracje, postawio-
no pawilon muzyczny i hale bilardową. Na trzech tarasach ogrodu re-
stauracyjnego gościć mogło  5 tysięcy ludzi. Tarasy połączone były ze 
sobą schodami ( resztki widoczne do dziś), które wieńczyły balustrady 
z pocztem królów polskich. Dzisiejsza ul. Szelągowska, wtedy Aleja po-



Z tym kuponem 15 % 
zniżka na wybrany zabieg 
kupon ważny do końca lipca 2010

W ofercie

Nordic Walking w Parku Cytadela

Zdrowy krêgos³up

Joga, Pilates, Stretching

Tai Chi, Qigong

Fitness z³otego wieku

Terapia manualna

Nauka jêzyka w³oskiego

Warsztaty i wyk³ady z zakresu rozwoju osobistego

Nauka malowania od podstaw, ró¿ne techniki

 

na zajêcia w grupach

 i æwiczenia indywidualne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

ma³e grupy

kameraln¹ i przyjazn¹ atmosferê

komfortowe warunki

wiosn¹ i latem æwiczenia i warsztaty w Parku Cytadela

mo¿liwoœæ bezp³atnego wypo¿yczenia sprzêtu sportowego

GWARANTUJEMY:

www.radoscizycia.pl
ul. Kmieca 3,  61-654 Poznañe-mail: recepcja@radoscizycia.pl

tel. +48 790 353 300 tel./fax +48 61 823 01 01

warsztaty i cwiczenia
dla ciala, ducha i umyslu ...

,

- -

wstała w 1926 r. wraz z chodnikiem i promenadą dla udogodnień ko-
munikacyjnych  mieszkańców. Szeląg uległ zniszczeniu w czasie działań 
wojennych. Po wojnie otwarto go na cztery lata, a później podupadł, 
mimo, że w 1957 były projekty urządzenia tutaj obiektów sportowych. 
W 2009 ogród uporządkowano. Planowane jest urządzenie terenów re-
kreacyjnych i promenady nad Wartą. Pozostałością dawnych czasów są 
ruiny monumentalnych schodów, prowadzących w dolinę rzeki. Na te-
renie parku znajduje się Dom Weterana - dobry przykład późnego mo-
dernizmu. Park posiada duże walory przyrodnicze. Rośnie tu kilka bar-
dzo okazałych topól czarnych (obwody sięgają 6 metrów). Istnieje tak-
że platan klonolistny i aleja kasztanowców. W centrum założenia wycie-
ka niewielkie, ujęte w krąg, źródełko wody żelazistej. Woda ta zabarwia 
podłoże na silny, rdzawy kolor. 

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.


