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KWARTALNIK RADY OSIEDLA „STARE WINOGRADY”
www.starewinogrady.republika.pl

e-mail: starewinogrady@poczta.onet.pl

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei
i miłości. Radosnego,
wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród
przyjaciół oraz
Wesołego Alleluja
Życzy
Rada Osiedla
Stare Winogrady.

WYBORY DO RADY OSIEDLA
Zadania i kompetencje

Miejski zespół ds. Wyborów Osiedlowych stwierdza, iż najwięcej
ważnych głosów kolejno otrzymali i zostali wybrani do Rady
Osiedla Stare Winogrady:
Lp.

Nazwisko i imona kandydata

Osiedla nie posiadają odrębnej od gminy osobowości
prawnej, działać mogą zatem tylko w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie udzielonych przez organy gminy upoważnień. Do zadań osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, określone w statucie osiedla - Statut Miasta § 39.
Do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla
w zakresie:
1) tworzenia więzi lokalnych;
2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
3) lokalnych dróg, chodników i parkingów;
4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
5) ładu przestrzennego;
6) porządku i bezpieczeństwa;
7) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
8) dbałości o mienie Miasta;
9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.
Statut dla każdego osiedla uchwala Rada Miasta.
Wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne
zobowiązane są do podejmowania działań umożliwiających osiedlom wykonywanie ich zadań i kompetencji.
Obsługą osiedli zajmuje się - Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urząd Miasta.
Podatek za psa na konto; Wydział Finansowy - opłata targowa,
opłata od posiadania psów i opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Nowy nr rachunku w ING Banku Śląskim S.A. obowiązujący

Liczba głosów
ważnych

1.

Owsianna Halina Maria

165

2.

Owsianna Katarzyna Anna

124

3.

Charłampowicz-Jabłońska Zofia

109

4.

Jurczyszyn Maria Magdalena

107

5.

Wolski Janusz

106

6.

Bielak Janusz

102

7.

Soniewicki Marcin Tadeusz

95

8.

Świtała Alicja

95

9.

Soniewicka Aleksandra Violetta

93

10.

Woźny Zygmunt

93

11.

Sieńczewski Grzegorz Roman

92

12.

Baranowski Andrzej

90

13.

Orlik Krzysztof

88

14.

Konieczny Dariusz Andrzej

86

15.

Baranowska Ryta

81

Marcin Stachowiak uzyskał 77 głosów i nie został wybrany do
Rady Osiedla. Uprawnionych do głosowania w osiedlu było 5580
mieszkańców. Głosowało 237, co stanowi 4,03 %. Frekwencja
była bardzo niska mimo wielu komunikatów radiowych,
telewizyjnych i prasowych.

od 01.08.2010 r. 77 1050 1520 1000 0023 4950 2886
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Zmiany po reformie.
Granice naszego osiedla przedstawia mapka.poniżej. Do starych granic włączono dwa nowe fragmenty:
1.
Pierwszy dotyczy terenów zawartych pomiędzy ul. Naramowicką, Serbską ,Lechicką
2.
Drugi obejmuje skwer pomiędzy ul. Księcia Mieszka I, Pułaskiego, Armii Poznań

Sprawozdanie z działalności rady osiedla za okres od 01 IV 2008 r. do 20 III 2011 r.
Skrócono kadencje rady osiedla o rok, w związku z reformą jednostek samorządowych miasta Poznania. Jednak ten okres
naszej działalności był wyjątkowy i można powiedzieć, że najbardziej dynamiczny dla naszego osiedla. Największą inwestycją
była przebudowa ulicy Winogrady. Chyba już wszyscy przyzwyczaili się do jej nowego wizerunku i przestali narzekać na ruch
spowolniony, dużą ilością świateł. Warto pamiętać, że przy okazji
tej inwestycji przebudowano też ul. R. Brandstaettera, a obecnie
w ramach przyrzeczeń kończy się remont pasa drogowego na
ul. Przełajowej, gdzie wzdłuż linii tramwajowej powstanie kilkanaście miejsc postojowych. Kończą się też prace związane z wymianą przyłączy gazowych do budynków, które to w znacznym
stopniu wymusiły remonty chodników na naszym osiedlu. Dzięki
negocjacjom z Zarządem Dróg Miejskich udało się wyremontować stare, dziurawe i niebezpieczne dla przechodniów chodniki.
Szkoda, że nie wszystkie są z nowej kostki pozbrukowej. Kilka
ulic przy tej okazji uzyskało nowe nawierzchnie, tzw. dywaniki,
bo wiadomo, że na przebudowę ulic będziemy musieli poczekać.
Rada osiedla, co roku zgłasza do przebudowy kilka ulic, ale odpowiedź jest jedna brak środków finansowych.
W miarę, udało się tez odkorkować ul. Gronową przenosząc dojazd do parkingu Wydziału Komunikacji od strony ul. Murawa. To również zostało częściowo sfinansowane z budżetu rady.
Niebawem zmieni swój wizerunek teren, gdzie obecnie mamy
pawilon handlowy „Słowianin”. Na jego miejscu powstanie budynek mieszkalny z nowoczesnym sklepem, miejscami parkingowymi w pięknym otoczeniu zieleni. W czerwcowym wydaniu naszego kwartalnika zamieścimy wizualizacje przyszłej inwestycji.
Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem.
Zmienia wygląd pas nadwarciański na naszym osiedlu.
Jest to związane z pozyskanymi dwoma grantami (w sumie to 500
tys. zł), które rada osiedla otrzymała na inwestycje budowy Bulwaru na Szelągu. W grudniu ubiegłego roku wycięto samosiejki
i kilkanaście drzew oraz częściowo uporządkowano teren. Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje się do odtworzenia

ul. Nadbrzeże. Nie wiemy jeszcze, z jakiego materiału wybudowany będzie ciąg spacerowy i nie wiemy, jaką będzie miał długość.
Pewne jest, że z uwagi na koszt wykluczono drogę asfaltową. Zakupiono już ławki i kosze na śmieci, które zostaną zamontowane
wzdłuż powstałej drogi i w parku Szelągowskim.
W tym miejscu serdecznie zapraszamy do holu Urzędu
Wojewódzkiego w dniach od 15 do 30 kwietnia br. na wystawę
prac przygotowaną przez studentów Politechniki Poznańskiej,
a dot. zagospodarowania i wizji przyszłego Bulwaru na Szelągu.
Cieszy nas, że za pozyskane również z grantu pieniądze wyremontowano dwa place zabaw na Cytadeli. Zadowolone dzieci
spędzają tam chętnie czas od rana do późnego popołudnia. Myślimy już o przystąpieniu do kolejnego grantu. Tym razem na
budowę siłowni zewnętrznych dla dorosłych, które to planujemy
postawić na terenie Cytadeli i w parku Szelągowskim.
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z lokalnymi szkołami, a szczególnie wdzięczni dyrekcji, gronu pedagogicznemu,
dzieciom i rodzicom ze SP nr 38. To dzięki ich pomocy udaje
nam się zorganizować wspaniałe festyny dla mieszkańców naszego osiedla. Ostatnia biesiada przebiła dotychczasowe, dlatego
w tym roku jesienią planujemy podobną imprezę, na którą już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.
Co roku współorganizowaliśmy imprezy sportowe; biegi
na Cytadeli, (które organizuje Gimnazjum nr 4 z ZSŁ), igrzyska
dla przedszkolaków i mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków,
(które organizuje Ognisko TKKF), a ostatnio objęliśmy patronatem „Pierwszy bieg wiosenny”, który zorganizowała SP nr 38.
Dzięki naszemu wsparciu finansowemu MDK nr 2 organizuje
corocznie akcję „Lato w mieście”. Ponadto w zeszłym roku pomogliśmy dyrekcji ZSŁ zorganizować wakacje dla dzieci powodzian. Przyjechały do nas dzieci z terenów najbardziej dotkniętych powodzią, bo z Wilkowa.
Dzięki naszemu wsparciu finansowemu nadal funkcjonuje Klub Seniora.
Do spraw udanych należy też zaliczyć uzgodnienie
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dwóch planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„Przełajowa/Sołtysia” i „ Za Cytadelą”. Obecnie jesteśmy po drugich konsultacjach w sprawie planu „Na Stoku”. Można przyjąć,
że przyjęte uzgodnienie wszystkich mieszkańców satysfakcjonują.

6.

Nadal odbieramy skargi, że niektórzy właściciele beztrosko
puszczają swoje psy, co widać codziennie na Cytadeli. I nie
chodzi tu o małe pieski, które również mogą być agresywne,
ale o duże i niebezpieczne. O sprzątaniu po pupilach mało,
kto pamięta.
7. Martwi nas bardzo wykonany nowy murek wzdłuż rosarium
na Cytadeli. Mimo prac gwarancyjnych i zapowiedzi dalszych (a one kiedyś się skończą) tempo jego niszczenia jest
zatrważające.
8. Zupełnie niesatysfakcjonujące dla rady osiedla jest stanowisko Prezydenta M. Kruszyńskiego, który podtrzymał stanowisko dot. „Posnanii”, że udzielona bonifikata w wysokości
99% jej przysługuje. Dla przypomnienia rocznie wpłacają
kwotę 1.358,68 zł z tytułu użytkowania wieczystego.
9. Uważamy, że mimo naszych zabiegów mieszkańcy są lekceważeni, a często nierówno traktowani lub wręcz pomijani,
jako strona postępowania w ważnych sprawach dotyczących
zagospodarowania terenów lub zmiany ich przeznaczenia.
W ciągu tej kadencji odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami. Głównie dotyczyły one miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i związanych z tym konsultacji społecznych. Były też dwa spotkania interwencyjne, jedno dotyczyło
parkowania tramwajów na ul. Przełajowej (tymczasowej zajezdni). Przyjęto wiele interwencji i uwag podczas dyżurów. Większość spraw została załatwiona.

Co nas martwi i czego nie załatwiliśmy w tej kadencji:
Nadal niewyremontowane przejście, schody – łącznik pomiędzy
ul. Słowiańską, a Warzywną. Sprawa toczy się przed Powiatowym
i Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego
1. Nie wpoiliśmy naszym mieszkańcom dbania o osiedle – tereny, które dzięki aktywnej pomocy Straży Miejskiej zostały
uprzątnięte, po krótkim czasie są zaśmiecane
2. Sprawa „szpetnej” zabudowy narożnika ul. Wilczak – toczy
się postępowanie przed PINB
3. Budują się apartamentowce przy ul. Za Cytadelą, choć pozwolenie na budowę nie jest zgodne z wydanymi warunkami
zabudowy. Poznańskie urzędy, zarówno miejski jak i wojewódzki nie widzą błędów. Sprawa ponownie trafiła do prokuratury, drugie postępowanie toczy się przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w Warszawie.
4. Problemem są i pewnie na długo pozostaną zdewastowane
po zimie ulice. Łatanie dziur na nic się zdaje, a pieniędzy na
remonty brak. Tym bardziej, że priorytetem są inwestycje
rozpoczęte w związku z mistrzostwami w 2012 roku.
5. Mieszkańcy nie reagują na nasze apele dotyczące przycinania
drzew i krzewów wystających poza ogrodzenia, a które stwarzają zagrożenia dla przechodniów.

Halina Owsianna – przewodnicząca rady

Dlaczego Park Szelągowski i Cytadela są dla nas takie ważne?
Podczas „Szczytu Ziemi”, który miał miejsce w Rio de
Janeiro w 1992 r. opracowano „Konwencję o różnorodności biologicznej”, która formułuje bardzo uniwersalne przesłanie: różnorodność biologiczną musimy chronić po to, aby z niej w zrównoważony sposób korzystać obecnie oraz w przyszłości. Niektóre
środowiska naukowe prezentują pogląd, że na świecie funkcjonuje ok. 50 mln gatunków a gatunki dotychczas opisane (około 2
mln) stanowią tylko 5% organizmów żyjących. Nawet, jeśli liczba
ta jest przesadzona, to powinniśmy sobie zdać sprawę, że naprawdę nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami Ziemi i co ważniejsze
– musimy się Nią dzielić z innymi stworzeniami. Powodem nawet
nie jest tylko nasz ”humanizm”, ale właśnie dobrze pojęty egocentryzm. Niewiarygodne naturalne bogactwo przyrody jest naszym
bezcennym skarbem i stanowi podstawowy fundament naszego
dobrobytu. Jeśli je zniszczymy – doprowadzimy do ostatecznego
zaburzenia równowagi – i w efekcie zniszczymy siebie samych.
To właśnie elementy różnorodności biologicznej dostarczają nam WSZYSTKO: pokarmy, surowce do produkcji, mechanizmy regulujące klimat, wodę w wiecznym obiegu materii, ale
także przetwarzają odpady i tworzą nowe składniki chemiczne.
Utrata różnorodności gatunków podważy nasze możliwości prze-

trwania. Nasza cywilizacja – intensywne rolnictwo, wydobywanie kopalin, zanieczyszczanie środowiska stawiają je pod wielkim
znakiem zapytania. Te wzajemne zależności zauważono już wiele
wieków temu (np. Władysław Jagiełło objął ochroną wymierającego tura) zdając sobie sprawę, że wymieranie gatunków jest
niepowetowaną stratą. I choć od niedawna mamy do czynienia
z pewnymi pozytywnymi zmianami – poprawia sie czystość atmosfery i wód, staramy się ograniczać przenikanie hałasu, – jeśli
chodzi o walory przyrodnicze – trwa przyspieszona degradacja
ich pozostałości. Chociaż niektórym gatunkom roślin i zwierząt
udaje się dostosować do pogarszających się warunków, wielokrotnie więcej znika z naszego otoczenia. Wbrew przeciwnościom Poznań wciąż obfituje w cenne, choć ciagle kurczące się enklawy
dzikiej przyrody.
Usytuowanie naszego miasta u zbiegu dolin rzecznych
sprawiło, że do samego centrum miasta sięgają pasy pasy zieleni.
Te gwiaździsto rozchodzące się kliny, wynikały z ukształtowania
terenu, ale łączące je okręgi są wynikiem sposobu i kierunków
rozwoju miasta. Zwornikiem tego układu była i jest Cytadela.
Stanowi centralny punkt na mapie Poznania, nie tylko w sensie
topograficznym, ale także faktycznie poprzez Park Szelągowski
łączy się z terenami zalewowymi Warty. Już w latach 1930 - 1934
poznański architekt - Władysław Czarnecki tak opracował projekt
zagospodarowania prze3strzennego miasta, by ostatecznie zachować jego walory przyrodnicze, zdrowotne i estetyczne. Do tej
pory sama natura chroniła je przed przekształceniami – obejmowały one tereny trudne do zagospodarowania, jednak żywiołowe
inwestycje i rozwój techniki budowlanej coraz skuteczniej radzą
sobie z utrudnieniami stawianymi przez przyrodę. I choć od pół
wieku władze miasta deklarują zachowanie i rozbudowę wielko
przestrzennego układu zieleni, w praktyce ma miejsce jego stopniowa degradacja.
Chcemy korzystać z dobrodziejstwa otaczającej nas
przyrody a jednocześnie zachować to „ciasteczko”. Już na samym
początku inicjatywy osiedlowej rewitalizacji Parku na Szelągu

Oryginalna chemia gospodarcza,
środki czystości z Niemiec
Poznań, ul. Gronowa 65
(vis a vis wjazdu do marketu „Piotr i Paweł”)

Zapraszamy w godzinach: pon-pt 10-18 sob 10-14
Najwyższa jakość w atrakcyjnych cenach!

3

spotykaliśmy się z silnymi protestami obrońców przyrody. Jesteśmy wdzięczni współmieszkańcom za reagowanie na to, co dzieje
się w naszym otoczeniu, bo świadczy to o Państwa zaangażowaniu. Zasięgamy porad u przyrodników i ekologów, ale będziemy
wdzięczni za wszelkie dobre pomysły pochodzące od naszych Czytelników. Staramy się usilnie o uzyskanie ochrony prawnej tych
terenów, co miało nastąpić już niemal 10 lat temu. W 2002 r. ZZM
zaproponował dla Cytadeli uchwalenie Obszaru Chronionego Krajobrazu i mimo, iż pomysł ten uzyskał akceptację Komisji Ochrony Środowiska RM nadal niczego w tej kwestii nie postanowiono.
Polecam artykuł Gazety Wyborczej:
http://gazetadom.pl/nieruchomosci/1,102725,5238095.html

SPECJALISTA

DERMATOLOG
Lek. med. Alfred Hess

Poznań, os. Przyjaźni 133

Budynek Przychodni Rejonowej
Pok. 120 Ip. / przy klatce od ul. Słowiańskiej

Środy - od godz. 1100-1200 oraz 1830-2000
Rej. tel. 61-823-01-63, kom. 601-81-26 lub na miejscu

Zofia Charłampowicz - Jabłońska

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

(przy klatce od ul. Księcia Mieszka I)
CODZIENNIE od godziny 800
Rejestracja tel. 61-823-01-63 lub 601-81-99-26
LECZENIE:

• Trądzika młodzieńczego, różowatego
• Owrzodzeń podudzi, łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci
• Chorób włosów (wypadanie, rozdwajanie, przetłuszczanie, łupież,
łysienie plackowate)
• Chorób alergicznych skóry
• Uczuleń na detergenty oraz wyprysku skóry, rąk (egzemy), chorób
rumieniowych, ropnych i innych
• Chorób przenoszonych drogą płciową

•
•
•
•
•

USUWANIE:

Brodawek zwykłych (kurzajek)
Brodawek łojotokowych (typu starczego
Brodawek płaskich (młodzieńczych)
Kłykcin
Mięczaków zakaźnych, itd

Kancelaria Podatkowa
Oferuje kompleksowe usługi księgowe
Kontakt –Drogeria

15 %

Poznań, ul. Gronowa 65

Z tym kuponem
zniżka na wybrany zabieg

(vis a vis wjazdu na parking marketu „Piotr i Paweł”)

kupon ważny do końca 31 maja 2011
www.magiapiekna.com

Uwaga! Rozliczenia roczne - 30 zł

Ω

B i z n e s m e n
Rozliczanie podatku dochodowego
za pracę w Niemczech
od 1. Maja 2011
chcesz jechać do Niemiec ?
Masz pytania ?
Zadaj je przez sms lub e-mail.
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.
Adres niedaleko hotelu „Naramowice”
Paul Hinzmann
61-619 Poznań
+48 506 28 32 36
Paul.Hinzmann@Yahoo.de
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