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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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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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Boże Narodzenie wkrótce, więc życzymy Wam szczerze 

Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę.  

Wszystko w złocie, zieleni i czerwieni niech się mieni. 

Niech Nowy  2011 Rok będzie pełen nadziei.  

By spełniło się choć jedno z Waszych marzeń. 

Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!
 
 

 Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 
dla poznańskich seniorów

Trwa akcja szczepień dla miesz-
kańców Poznania, którzy ukoń-
czyli 65 rok życia. Na realizację 
świadczeń Miasto Poznań prze-
znaczyło 95 000 zł. Za tę kwotę 
zaszczepić może się 3166 poznań-
skich seniorów.
Szczepienia odbywają się w 
pięciu placówkach na terenie 
Poznania, po jednej w każdej dzielnicy miasta, w termi-
nie od 22 listopada do 23 grudnia br. Świadczenia reali-
zowane będą aż do wyczerpania limitu  szczepień (3166 
szczepień).
Na szczepienia nie trzeba się wcześniej rejestrować. Na-
leży przyjść do wskazanej placówki.
Dzielnica Poznań - Stare Miasto 
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ul. Solna 
21 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00;

Dzielnicowy Łukasz Śramski 
(nadzoruje rejon ulic: Wilczak, 
Szelągowska)
kontakt telefoniczny w czasie 
dyżuru  519 064 643

Dzielnicowy Namysłowski Bartłomiej 
(nadzoruje rejony ulic: od ul. Księcia 
Mieszka I
do ul. Szelągowskiej) kontakt 
telefoniczny w czasie dyżuru 
519 064 6350

Poznaj naszych dzielnicowych

Kierownik  naszego rewiru  dzielnicowych – Mariusz Nawrocki
Kontakt telefoniczny w czasie dyżurów 519 064 656
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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

DOSTĘPNE PROGRAMY:

Masz dość zakłóceń w sygnale tv ???

Odbiornik Naziemnej Telewizji Cyfrowej
Zapewni Ci idealny odbiór Programów TV 
(Bez dodatkowych co miesięcznych opłat)

Zakup Dekodera NTC od 219 zł

os.Na Murawie 5     tel : 61 821 34 20   czynne od 10 do 18 soboty od 10 do 14

TVP1,TVP2,TVP INFO,POLSAT,TVN

TVN7,TV4,PULS,TV POLONIA,

TV KULTURA,TV HISTORIA 

Estetyka Starych Winograd
(tekst Bartłomiej Garczyk)

Poznańska Cytadela to miejsce znane i chętnie odwiedzane. Obecnie 
jeden z największych parków miasta o interesującej historii i 
wymownej symbolice. W okresie PRL-u, dzięki oryginalnej topografii, 
mieniącemu się dziesiątkami barw rosarium i służącemu celom 
kulturalnym amfiteatrowi, Cytadela była dumą i chlubą miasta. Dziś? 
Dziś zapomniany park niszczeje.  
 Czasy jego świetności znam tylko ze zdjęć i opowiadań. W 
latach 90. Cytadela podupadała, tracąc swoje walory. Z roku na rok 
stawała się coraz bardziej zapuszczona i zarośnięta, (co nie ukrywam 
ma także swój urok, kontrastując z zadbanymi i niekiedy wręcz 
„przesłodzonymi” skwerami w centrum miasta). Zamiast służyć 
mieszkańcom zaczęła uchodzić, jako miejsce schadzek wandali, 
którzy z zadziwiającą konsekwencją dokonywali dzieła zniszczenia, 
wyrywając ławki i łamiąc parkowe lampy. Jednym słowem Cytadela 
stała się „dzika” (dosłownie i w przenośni, gdyż do niedawna można na 
niej było spotkać lisy i zające).
 Jakże wielkie było moje zdziwienie, kiedy bodajże pod 
koniec 2008 roku, pewnego jesienno – zimowego wieczoru na 
schodach głównych rosarium, moim oczom ukazał się potężny balon. 
Jak się okazało Zarząd Zieleni Miejskiej podjął decyzję o modernizacji 
centralnego miejsca parku. Nie ukrywam, że byłem zszokowany 
zarówno tempem prac jak i nakładem sił i środków. Otóż prace 
budowlane trwały zimą, w z zasadzie całą dobę, pod ogrzewanym 
namiotem. Po ukończeniu schodów, przystąpiono do kolejnych prac. 
Dawne kamienne murki zostały zastąpione betonowymi, nawieziono 
nową ziemię, posadzono gdzieniegdzie róże, zasadzono nowe drzewa, 
wyłożono klinkierem alejki a resztę obsiano trawą. Nie ukrywam, 
że byłem bardzo mile zaskoczony tym, że Cytadela wróciła do łask 
władz miasta, dla których priorytetem w ostatnich latach były bardziej 
reprezentacyjne parki i skwery. 
 Pozytywne wrażenie zostało jednak szybko zburzone. Nie 
chodzi mi bynajmniej o to, że układ klinkierowych schodów rosarium 
wraz ze zmodernizowanymi ławkami oraz siermiężne, betonowe murki, 
przypominają swą formą estetykę radziecką lat 70. i 80. Zmierzam 
raczej do tego, że na przełomie jesieni i zimy 2009 roku okazało się ze 
wylany beton pęka. Pojawiły się rysy, zaczął odpadać tynk. Latem 2010 
r. przystąpiono do poprawek. O dziwo prace prowadzono po zmroku 
przy efektownym oświetleniu lamp halogenowych. Nie ukrywam, 
że robiło to wrażenie. Rosarium stało się potężnym placem budowy. 
Spychacze, ciężarówki i robotnicy krzątali się sprawnie wykonując, 
jak się później miało okazać, syzyfową prace. Ekipy budowlane pod 
inżynierskim (jak można by było domniemywać fachowym) nadzorem, 
przystąpiły do nakładania nowego tynku. Foliowano fundamenty 
murków, przecinając je jednocześnie elastyczną spoiną by zapobiec 
jak mniemam procesowi ponownego pękania. Na nic jednak okazała 
się ciężka praca ekip budowlanych. Minęła kolejna zima a problem się 
powtórzył. Obecnie, jeśli spojrzymy na murki z góry, na wierzchniej 
warstwie pojawiły się pęknięcia idące w poprzek betonu (patrz zdjęcie). 
W wielu miejscach odpada tynk a czarna folia wystaje z ziemi i 
szpeci, sprawiając wrażenie jakby coś tu było, mówiąc kolokwialnie, 
„rozgrzebane” a tym samym niedokończone. Jak widać poznańskim 

budowlańcom i inżynierom bądź zabrakło pomyślunku, bądź też 
modernizacja rosarium przekroczyła ich kwalifikacje. Reasumując 
beton po każdej zimie każdorazowo wietrzeje i pęka. 
 Nasuwa się oczywiste pytanie. Kto ponosi konsekwencję 
za opisane wyżej niechlujstwo i amatorszczyznę? Abstrahuję już 
od kwestii „nowej” estetyki rosarium, której moim zdaniem, mimo 
efektownych wybrukowanych alejek, bliżej jest do estetyki radzieckiej, 
jaką można spotykać w krajach byłego ZSRR. Siermiężne betonowe 
murki zastąpiły ładne i zgrabne kamienne, które uważam wystarczyło 
pozostawić i nieco odświeżyć, tak jak zostało to uczynione w miejscu 
gdzie rośnie stary dąb. Co więcej mimo dwuletniej modernizacji 
nadal w okolicy rosarium można spotkać szpecące kikuty po starych 
betonowych lampach. Czy nie można było tego zdemontować? 
Nieudane są również nowe betonowe śmietniki przy rosarium. 
Uważam, że Zieleń Miejska zaprzepaściła niepowtarzalną szansę by 
stworzyć z rosarium prawdziwą botaniczną perełkę Poznania, która 
mogłaby zostać stałym elementem tras wycieczkowych i chlubną 
wizytówką miasta. Wystarczyłoby przecież nasadzić różnych gatunków 
róż i zwyczajnie o nie dbać i pielęgnować.
 Na Cytadeli szpecą 
również pomniki. Oczywiście 
geneza większości z 
nich sięga PRL-u i dziś 
nawet trudno by było się 
z nimi rozstać, ponieważ 
wzbudzają sympatię. 
Co innego z pomnikami 
postawionymi współcześnie. 
Nie chcę poruszać kwestii 
„Nierozpoznanych” autorstwa 
pani prof. Magdaleny Abakanowicz. Ten monument wrósł już w 
krajobraz parku, mimo, że „szlag człowieka trafiał”, kiedy przechodząc 
obok, mijał przyczepę campingową, w której nocowali ochroniarze 
pilnujący żeliwnych posągów przed złomiarzami, a z której to przyczepy 
wyciekała cuchnąca ciecz. Chcę poruszyć kwestię pomnika, który nosi 
nazwę „Ziarno”. Potężny kamień otoczony czymś w rodzaju paciorków, 
stojący na „cmentarnym”, lastrikowym podeście jest widoczny zaraz 
przy wejściu w głąb parku od strony rosarium. Sztuka jest sztuką 
i trudno z nią polemizować, jednak w tym wypadku chciałoby się 
zapytać quo vadis arte...  Wychodząc z Cytadeli natrafiamy na 
inne ciekawostki świadczące o kompletnym braku estetyki i jakości 
wykonywanej pracy tym razem przez ZDM. Otóż proszę rzucić okiem 
na dokonywane w ostatnich miesiącach remonty dróg (m.in. ul. Pasieka, 
Zagonowa). ZDM wyszedł z założenia, że jeśli łaskawie po 20 latach 
wyleje nowy asfalt to właściwie mieszkańcy Winograd powinni być 
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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

Nr zam.: 
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Do ksià˝ki:  POZNA¡
Bran˝a: 1157

Kod reprezentanta: 2183

Sposób akceptacji: E-MAIL

[KTY03/--222.1/A]
Kod paskowy

W przypadku zmian teleadresowych nale˝y je uwzgl´dniç:

 wy∏àcznie w powy˝szym projekcie          we wszystkich pozycjach zamówienia

W przypadku niezakreÊlenia ˝adnego z powy˝szych punktów, zmiany zostanà wprowadzone tylko w tym projekcie

     akceptuj´ projekt reklam                
akceptuj´ projekt reklamy 

                                                                         pod warunkiem naniesienia poprawek

Reklama wydrukowana w ksià˝ce telefonicznej mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ kolorystycznie od powy˝szego projektu ze wzgl´du na technologi´ druku i zastosowanie innego typu papieru.
W razie wàtpliwoÊci prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 801 88 6666, 61 8648518, fax 61 8648690, e-mail: akceptacjepoz@pkt.pl

PROSIMY O WYPE¸NIENIE

Ewentualne zmiany do tego projektu prosz´ nanieÊç bezpoÊrednio na nim.

       data                                  piecz´ç i podpis zlecajàcego

A U T O R Y Z A C J A

PROJEKT REKLAMY

POLSKIE KSIÑ˚KI TELEFONICZNE Sp. z o.o.

Informujemy, ˝e od 15 maja 2010 r. wszystkie połàczenia krajowe, zarówno stacjonarne jak i komórkowe, b´dà osiàgane bez wybierania „0” (zera) przed numerem.

Centrum Medycyny Estetycznej:

- Dermatlogia Estetyczna
- Chirurgia

  61 825 75 48
603 766 266

ul. Za Cytadelà 108, 61-659 Poznaƒ
rejestracja tel. 8.00 - 20.00    

Centrum Terapii Wzrokowej:

- Okulistyka
- Optometria
- Ortoptyka

już zadowoleni. Ja jednak nie 
jestem. Proszę zwrócić uwagę 
na wykończenie nawierzchni, 
na to jak niechlujnie ten asfalt 
wylano, niszcząc prawdziwy, 
klinkierowy rynsztok przy 
krawężniku. Czy nie można 
było przyciąć dokładnie tego 
asfaltu i wyrównać krawędzi? 
 Jestem świadomy, 
że miasta nie stać na drogie 
remonty.  Rzecz oczywista, 
że istnieją priorytety tj. 
stadion miejski, obwodnice, 
główne arterie miasta etc. 
Uważam jednak, że Poznań, 
aspirujący do roli europejskiej 
metropolii, gospodarz ME 
2012 w piłce nożnej nie 
może sobie pozwolić na takie niechlujstwo i brak profesjonalizmu. 
Jeśli podjęto decyzję o modernizacji ulic i Cytadeli, to, dlaczego 
tego nie przeprowadzono zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując 
elementarne wymogi estetyki.
    

Ważne spostrzeżenia mieszkańców.
1. Nie ma w Polsce jednoznacznych przepisów, które wyznaczałyby 

odległość, na jakiej można sadzić drzewa, krzewy czy żywopłoty 
od granicy sąsiedniej nieruchomości. Warto jednak dla zasad czy-
sto dobrosąsiedzkich wzajemnie nie utrudniać sobie życia. Sadząc 
drzewa, czy krzewy pamiętajmy, aby nie zacieniać innych ogrodów. 
Zadbajmy o przycinanie posadzonych roślin, aby ich gałęzie nie 
przekraczały granic działki. Należy pamiętać, że sąsiad ma prawo 
sam obciąć przechodzące na jego stronę niechciane gałęzie ( doty-
czy to też korzeni).

 Prosimy również o przycinanie gałęzi, które zwisając za ogrodzenia 
utrudniają przejście pieszym po chodnikach i przesłaniają światło 
ulicznych lamp.

2. Parkowanie samochodów. Przestrzegajmy przepisów, ale też miej-
my na uwadze innych mieszkańców. Nie blokujmy innym wjazdów 
do posesji tłumacząc to chwilowym postojem. Parkując dajmy też 
szansę, aby inny kierowca mógł wykonać pewne manewry bez 
karkołomnych wyczynów. Nasze ulice nie są gumowe.

3. Nie opróżniajmy samochodowych popielniczek na ulice. Dbajmy o 
czystość. 

4. Odśnieżając chodniki starajmy się nie przerzucać śniegu sąsiadowi, 
ale wspólnie go pryzmować. Ta piękna zima bywa uciążliwa dla 
wszystkich. Niestety miasto nie ma środków na wywóz śniegu z 
osiedlowych ulic, więc jesteśmy zdani na siebie.

5. Ponawiamy prośbę prowadzenia dużych psów na uwięzi, a groź-
nych w kagańcach. Dotyczy to głównie Cytadeli. Rodzice boją się o 
swoje dzieci, które korzystając z uroków zimy często same chodzą 
na sanki. Konfrontacja z luzem biegającymi psami może zakończyć 
się różnie. 

Co nas cieszy:
1. Wygrany grant, – czyli kolejne dofinansowanie w wysokości 

250.000,- zł na realizację zadania „Budowa bulwaru na Szelągu”. 
Prace rozpoczną się wiosną 2011 roku.  Za te środki zostanie utwar-
dzona ścieżka od ul. Garbary wzdłuż Warty w kierunku parku. Nie 
wiemy jeszcze jak długi będzie to odcinek. Następnie zostaną usta-
wione ławki i kosze na śmieci. To będzie zaczątek naszego bulwaru.

Współpracujemy też z Politechniką Poznańską ( studenci w ramach 
zaliczenia tworzą formy i koncepcje zagospodarowania przyszłego 
bulwaru i parku) i Grupą Wędrownych Architektów. Mamy nadzie-
ję, że powstanie ciekawy projekt. 

2. Cieszy nas, że po długich oczekiwaniach powstanie parking wzdłuż 
torów tramwajowych na ul. Przełajowej. Mamy pisemną obietnicę 
Prezydenta Hinca. Ponadto składowano już kilkanaście palet z kost-
ka pozbrukową.

3. Przy okazji prac związanych z instalacją gazową udało się wyne-
gocjować nowe chodniki z kostki i czasami niechlujną, ale nową 
nawierzchnię asfaltową. 

Co nas martwi:
1. Wyburzono hotel „Trawiński”, trwają zaawansowane prace budow-

lane, a mieszkańcy czekają na decyzje sądu i Generalnego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego. Szara Polska rzeczywistość, wszystko w 
majestacie prawa. Decyzje z wadami prawnymi, ale to nie przeszko-
da dla dewelopera. Polecam artykuł http://poznanskienieruchomo-
sci.pl/index.php?itemid=2847&catid=43

2. Utrapieniem jest też sprzęt budowlany, który blokuje często ulicę 
Żniwną ( olbrzymie dźwigi). Betoniarki rozjeżdżają i brudzą nową 
nawierzchnię i chodniki na ul. Bastionowej. Podobnie jest z ul. 
Żniwną i Za Cytadelą. Koszmarem są ciągłe awarie prądu. 

3. W związku z powyższym będziemy musieli dopilnować naprawę 
wszelkich usterek i zniszczeń powstałych przy tej budowie.



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 ...

,

- -

Z tym kuponem 15 % 
zniżka na wybrany zabieg 

kupon ważny do 31.01.2011 
Promocji szukaj na Facebooku


