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KONKURS „ZIELONY POZNAŃ”
Od 30 kwietnia do 20 czerwca mieszkańcy Poznania mogą zgłaszać swoje ogrody, balkony, zieleńce, działki czy pasy zieleni do XVIII edycji konkursu „Zielony Poznań”. UWAGA! Rada Osiedla wydłuża termin i przyjmuje wnioski do 30 czerwca.
Konkurs „Zielony Poznań” składa się z dwóch etapów.
W pierwszym - osiedlowym, przedstawiciele Rad Osiedli,
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź
Zarządu Rodzinnych Ogrodów dokonują dwóch lustracji
zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione przejdą do etapu
drugiego - miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona
z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców,
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta,
powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybiera najciekawsze tereny zieleni w pięciu kategoriach konkursowych.
Nagrodzone obiekty muszą się zdecydowanie wyróżniać na tle architektury miasta i wśród innych zgłoszeń.
Istotne, aby były one regularnie pielęgnowane i prawidłowo
zadbane. Ważne też, by kompozycja była spójna, harmonijna, w dominującym stylu. Charakter założenia powinien być celowy, a zastosowane elementy uzasadnione. Różnorodność zastosowanych gatunków czy odmian roślin ma na celu wzbudzać
ciekawość, a nie sprawiać wrażenie nieładu.

Zawodowa szansa dla mieszkańców Winograd i nie tylko
Zespół Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu
od ponad 40 lat wpisany jest w historię dzielnicy, ponadto od
12 lat działa w ZSŁ Gimnazjum nr 4. Podobnie jak najbliższe
otoczenie szkoła zmienia nie tylko swoje zewnętrzne oblicze,
ale też systematycznie podnosi jakość świadczonych usług
edukacyjnych i oferuje kształcenie w zawodach deficytowych na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim.
Szkoła działa w myśl hasła – kluczem do sukcesu
jest wyprzedzanie o krok tego, co ma nadejść – i zgodnie
z przewidywaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi zatrudnienia w najbliższych 15. latach fachowcy z dziedziny informatyki będą najbardziej poszukiwaną grupą wśród zawodów technicznych /ComputerWorld/
a wg portalu www.ekonomicznie.pl w sprawie doradzanie
absolwentom szkół średnich w jakich zawodach w przyszłości nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy na
czołowym miejscu znajduje się informatyka i technologie informacyjne.
Idąc za w wyżej wskazanym tokiem myślenia w nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012, w Technikum Łączności w zawodach: technik informatyk pojawią się dwie nowe

specjalizacje - aplikacje internetowe, administracja sieciami
komputerowymi, w zawodzie technik elektronik dwie specjalizacje - elektronika w produkcji filmowej i telewizyjnej,
systemy komputerowe.
Przyszli wykonawcy sieci komputerowych i teleinformatycznych mogą kształcić się w zawodzie technik teleinformatyk.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej z kolei
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mogą kształcić się w 3- letnim technikum, (zajęcia odbywają
się w co drugi piątek po południu i w sobotę) w zawodzie
technik elektronik - specjalizacja administracja biurowym
sprzętem IT – help desk.
W szkole policealnej 2-letniej dla absolwentów szkoły średniej (matura nie jest wymagana) oferta dotyczy zawodu technik informatyk - specjalizacja budowa internetowych
platform handlowych , w zawodzie technik elektronik – specjalizacja elektronika w produkcji filmowej i telewizyjnej (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki po południu
i soboty).

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. 601-81-99-26 lub na miejscu

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

Atutami szkoły są między innymi:
• szkolenia e-learningowe na platformie Microsoftu w ramach IT Academy w ZSŁ- certyfikaty autoryzowane przez
Microsoft
• kursy kończące się egzaminem SEP i ECDL
• dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych
przez nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle
ZSŁ, umożliwiających dostosowanie tempa nauki do indywidualnych predyspozycji
ucznia
• innowacja pedagogiczna –
nauka wybranych przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem języka angielskiego
zawodowego (30% zajęć
prowadzonych w języku angielskim)
• certyfikat ISO 9001:2008
• w klasie pierwszej obowiązkowe zajęcia wychowania
fizycznego na pływalni (doskonalenie umiejętności pływania lub nauka )

•
•
•
•
•

USUWANIE:

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

Jerzy Małecki - Dyrektor ZSŁ

ZSŁ otwiera następujące szkoły dla dorosłych:
SZKOŁA POLICEALNA NR 34 DLA DOROSŁYCH:
TECHNIK INFORMATYK - SPECJALIZACJA: BUDOWA INTERNETOWYCH PLATFORM HANDLOWYCH
TECHNIK ELEKTRONIK - SPECJALIZACJA: ELEKTRONIKA W PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NR 34 DLA DOROSŁYCH:
TECHNIK ELEKTRONIK - SPECJALIZACJA: SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA SPRZĘTEM BIUROWYM IT
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ŚMIECIMY NA POTĘGĘ
Dzikie wysypiska śmieci w lasach, odpady porzucone
w przydrożnych rowach czy zanieczyszczone łąki to nadal w Poznaniu częste problemy, które mieszkańcy zgłaszają do straży miejskiej.
Tylko w 2010 r. poznańscy strażnicy realizowali ponad 23
tys. interwencji dotyczących zaniedbań porządkowych. W wyniku podjętych działań ujawnili ponad 400 nielegalnych wysypisk
odpadów komunalnych zalegających w zdecydowanej większości na terenach miejskich. W 2010 r. Wydział Gospodarowania
Nieruchomościami zlecił uporządkowanie 982 nieruchomości
miejskich, o łącznej powierzchni 227,24 ha. Zebrano na nich 334
tony odpadów, a koszt realizacji prac porządkowych pochłonął
blisko 1,3 mln zł. W ubiegłym roku strażnicy dotarli do 50 właścicieli dzikich wysypisk śmieci, a to oznacza, że tylko, co ósmy
śmieciarz został ukarany i poniósł koszty sprzątania porzuconych
odpadów. W wyniku licznych kontroli w miejscu zamieszkania
strażnicy ujawnili w 2010 r. aż 262 nieruchomości bez pojemników na śmieci czyli można powiedzieć, że kontrole te nie dopuściły do powstania kolejnych 262 dzikich wysypisk śmieci. Porównując to do skali problemu, należy stwierdzić, że nadal większość
śmieciarzy zachowuje anonimowość. Z tego względu tak ważne
są wszelkie informacje pozwalające ustalić śmieciarza. Wystarczy
numer rejestracyjny i marka pojazdu, z którego wyrzucono odpady, mogą to być zdjęcia czy filmy nagrane telefonem.

• wykonanie łącznika z ul. Nadbrzeże do ul. Serbskiej (do istniejącej drogi rowerowej)
• wykonanie nowej drogi pieszo-rowerowej po śladzie istn.
drogi dojazdowej do mostu (po stronie północnej z płyt betonowych i po stronie południowej częściowo asfaltowej,
a częściowo gruntowej), która stanowić będzie łącznik do
istn. ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej po północnej
stronie ul. Lechickiej
• wykonanie przejazdu rowerowego przez ul. Szyperską do
ul. Północnej i dalej do ul. Garbary
•
przed mostem kolejowym przy ul. Garbary budowa łącznika do
ul. Panny Marii z wykorzystaniem nieczynnej obecnie kładki nad
Wartą) (remont pokładu mostowego na istniejących filarach).
Tak przedstawiają się założenia dróg pieszo – rowerowych najbliżej okolicy naszego osiedla i przyległego odcinka rzeki Warty.

Kontakt ze Strażą Miejską: sm@um.poznan.pl lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.sm.poznan.pl.
Informujemy, że zakończyły się prace remontowe rosarium. Mamy nadzieję, że ostatnie pogwarancyjne naprawy zostały wykonane rzetelnie i zgodnie ze sztuką, i wreszcie znikną
widoki odpadającego z murków tynku. Miło również, że wokół
bazy ZZM w środku Cytadeli robi się porządek. Na ogromną
pochwałę zasługuje również otoczenie restauracji „Umberto”
(dawny bar Cytadela), vis a vis muzeum, która kusi przysmakami w przytulnym otoczeniu - kwiecistym ogródku.

Komunikat Rady Osiedla

W okresie od 01 lipca do 31 sierpnia nie będzie dyżurów z uwagi
na przerwę wakacyjną.
Kontakt z radą osiedla – telefon 604 853 972 do przewodniczącej rady p. Haliny Owsiannej

BULWAR NA SZELĄGU
Przeliczyliśmy się z terminem otwarcia naszego pierwszego odcinka przyszłego bulwaru. Zakładaliśmy, że już latem będziemy mogli spacerować nową aleją wzdłuż Warty do parku Szelągowskiego i podziwiać piękne widoki z nowo zamontowanych
ławek. Okazało się jednak, że wykonanie ścieżki wymaga dokładniejszej analizy, bo teren jest zalewowy, a ponadto występują tu
cieki wodne, które muszą zostać zabezpieczone. W tej chwili opracowywana jest koncepcja projektowa, później musi być ogłoszony
przetarg na wykonanie i….. co tu ukrywać wszystko wskazuje, że
nasze oczekiwania spełnią się dopiero późną jesienią.
Zostaliśmy również mile zaskoczeni przez Wydział Ochrony Środowiska, który na zlecenie Urzędu Miasta Poznania przystąpił do opracowania projektu ciągu pieszo- rowerowego „WARTOSTRADA” w dolinie rzeki Warty na terenie zalewowym i na wałach
wraz z układem włączeń do komunikacji poprzecznej. W związku
z tym podjęli rozmowy z wydziałem i być może skorzystamy z ich
opracowania, które pokrywa się z naszym, a rozważa:
• wykonanie nowej ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Warty po
śladzie istn. drogi gruntowej (istn. nawierzchnia z gruzu ceglanego) aż do ul. Ugory z wykonaniem nowego łącznika do tej ulicy
• wykonanie łącznika przez park Szelągowski (po śladzie ul. Czapla i dalej ścieżką gruntową) w kierunku
ul. Nadbrzeże
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