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Taki obiekt powstanie na miejscu dawnego
sklepu „SŁOWIANIN” przy
ul. Starowiejskiej. Zielone schody prowadzić
będą do nowego sklepu PSS „Społem” –
nowej wersji dawnego blaszaka.

znajdujących się w dzielnicy. Tematyka zdjęć była dowolna. Zdjęcie mogło 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.

DZIAŁANIA LCP SKIEROWANE DLA
MIESZKAŃSÓW OSIEDLA STARE WINOGRADY

UWAGA! Obowiązkowa
deratyzacja.

Rozpoczynamy kolejną już XIX edycję
W trakcie realizacji na terenie Osiedla Stare Winogrady projektu
konkursu
„ZIELONY POZNAŃ”.
LOKALNE CENTRA PARTNERSTWA – ORGANIZOWANIE SPO-

II. POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO.
Poznaj Swojego Dzielnicowego to spotkanie dla mieszkańców osiedla, 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 spotW celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych
kania mieszkańcy osiedla dowiedzą się, kto jest odpowiedzialny za ład i
przenoszonych
nakogo
ludzi
i zwierzęta
przez szczury
porządek
na osiedlu, do
zwracać
się z interwencjami
i w jakich sprawach.
Na spotkanie
zostaliMiasta
zaproszeni
Dzielnicowi
z Komisariatu Policji
i myszy,
Prezydent
Poznania
Zarządzeniem
Poznań
Północ oraz zprzedstawiciele
Straży r.
Miejskiej
z Oddziału Poznań
Nr 128/2012/P
dnia 20.02.2012
zobowiązał
Winogrady.
właścicieli
nieruchomości do przeprowadzenia
Spotkanie odbyło się 6 listopada 2006r. o godzinie 8.00 w Szkole
w dniach nr
od3816
2012 r. do
05 maja 2012
Podstawowej
nakwietnia
ul. R. Brandstaettera
6 wdnia
Poznaniu.

ŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z RADAMI OSIEDLI, który wpisuje się w
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-200 została przeprowadzoZachęcamy wszystkich mieszkańców
na diagnoza społeczności Osiedla. W wyniku przeprowadzonych badań
do zgłaszania
swoich
ogrodów,
balkonów,
potrzeb
i zasobów Osiedla
oraz spotkań
z mieszkańcami
stwierdzono, iż
problemami społeczności lokalnej Osiedla Stare Winogrady są min.; intezieleńców, czy trawników. W zeszłorocznym
gracja osób starszych, poszerzenie informacji dla mieszkańców na temat
konkursie
osiedleStrażą
reprezentowało
tylkodróg oraz
kontaktu
z Dzielnicowymi,
Miejską, problem remontu
poszerzenie
współpracy
Rady
Osiedla
z
terenem
Wilczaka.
10Mając
mieszkańców.
Jednak miło nam
na uwadze powyższe proponujemy następujące działania w
poinformować,
że jednąjakz również
głównych
zakresie
wymienionych problemów
dodatkowe działania
zmierzające
do
urozmaicenia
spędzania
wolnego
czasu zdobył
mieszkańców.
nagród w zeszłorocznym konkursie
Działania te będą konsekwentnie poszerzane i realizowane na rzecz
mieszkaniec
naszego osiedla
mieszkańców
Osiedlawłaśnie
Stare Winogrady.

r. obowiązkowej deratyzacji.
III. TAŃCE
W KRĘGU o
DLA
SENIORÓW.akcji
Wszelkie
informacje
realizowanej
Zapraszamy do niecodziennego spotkania z tańcami w kręgu. Tańderatyzacyjnej, a także miejscach gdzie można
ce w kręgu to jedna z form spędzania czasu wolnego, przeznaczona dla
zakupić preparaty
można
uzyskać
Wszystkich,
bez względu specjalistyczne
na wiek i możliwości
fizyczne.
To wspaniały
sposób
relaksu, oddechu
codzienności.
często
przywrów WGKiM
pod nrod
telef.
61 87 84To258,
61sposób
87 84na257,
cenie
spontaniczności,
i radości
w życiu.Miejskiej
Okazja do spotkania z
61 87
84 252 oraznadziei
pod nr
986 Straży
samym Sobą jak i drugą Osobą. Proponujemy tańce z różnych kultur:
działającym całodobowo.
tańce izraelskie, greckie, rosyjskie, celtyckie,irlandzkie… Cechą wspólną

pan Grzegorz Pęchorzewski – I miejsce
I. KONKURS FOTOGRAFICZNY „Magia Mojej Dzielnicy”
zaGłównym
urządzony
teren zielony
wokół mieszkańców
baru
celem konkursu
jest aktywizowanie
do
podejmowania
inicjatyw
mających
na
celu
promowanie
dzielnicy
oraz
„Umberto”na Cytadeli.
przedstawienie przez mieszkańców za pomocą zdjęć, ciekawych miejsc



ciąg dalszy na str. 

Kara za posadzenie drzewa

ciąg dalszy na str. 

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 grupach). 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
to niezgodne
prawem
mówi Mariusz
Wiśniewski,
(czas zajęć 80z min).
(Praca –indywidualna
lub w grupach)
Jest to też
chwila
zastanowienia
się
nad
tym,
jakie
są
moje
marzenia?
Jak chciałprzewodniczących komisji rewitalizacji Rady Miasta.
bym, aby wyglądał mój świat? Co chciałbym zmienić? Wszystkie one
Żeby
kłopotów,
posadzeniem
roślin
zostaną uniknąć
umieszczone
w maleńkiejprzed
skrzyneczce
wcześniej przygotowanej zzgłosić
bardzo lekkiego
drewna, w
która
będzie dołączona
do latawca.
Przy
trzeba
taki zamiar
Wydziale
Gospodarki
Niewspólnym puszczaniu latawcy na koniec zajęć skrzyneczka zostaje otruchomościami
przy ulicy Gronowej i podpisać umowę
warta i marzenia „wędrują do świata” – który może je spełni:)
o korzystaniu
z gruntów
miejskich.
Oddajemy
te nie-zaWarsztaty fotograficzne
dla dzieci
to trzy spotkania,
które chcemy
proponować
dzieciom
jeszcze
w
2006r.
ruchomości w najem. Nie są to duże pieniądze liczone

jest ich prostota, nieskomplikowane kroki, poczucie bycia ,,razem”. Każdy 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
Bezprawne posadzenie drzew i krzewów na miejskim
osób starszych.
gruncie
może
kosztować
1300integracyjne
zł. Taką karę
Pierwsze
spotkanie
„Tańca wnawet
kręgu”ponad
to spotkanie
przewidziano
pod
koniec
m-ca
listopada
2006
r.
Natomiast
od
stycznia
2007
r.
zapłaci jeden z mieszkańców Ławicy.
zaprosimy Państwa do cyklicznych spotkań, które odbywać się będą raz
Urząd Miasta wysyła faktury do mieszkańców, któw tygodniu.
BAJKA DLA
MŁODEGO
WIDZA. na miejskim gruncie.
rzy IV.
posadzili
krzewy
lub drzewa
Projekt adresowany jest do dowolnie licznej grupy dzieci. Jest formą
Taki
rachunek
otrzymał
Ławicy,klubu
który
10 lat
osiedlowego,
dziecięcego
kina,mieszkaniec
jak również swoistego
filmowego
dla małego
widza. Prezentowane
to stare,
niewyświetlane
już w teletemu
posadził
zieleń przedfilmy
swoim
płotem.
Musi zapłacić
wizji bajki dla dzieci, albo takie dziecięce filmy, które powstały dla małych
ponad
1300 złotych kary. Jeżeli ktoś korzysta z gruntów
odbiorców w innych krajach i w Polsce nieznane.
miejskich
bezumownie
staramy
te pieniądze
Każda projekcja
poprzedzona
byłabysię
rozmową
z dziećmiwyegzena temat
twórcy
danej
bajki,
kraju,
z
którego
pochodzi
oraz
techniki
za pomocą,
kwować – mówi Krzysztof Jończyk, dyrektor Wydziału
której film został zrealizowany. Spotkania kończyłyby rozmowy na temat
Gospodarki
Nieruchomościami
UM.
Nie jaką
można
treści prezentowanych
filmów, utrwalające
wiedzę,
mali dokonywidzowie
pozyskaliby
trakcie warsztatów.
Jednocześnie
wysoką
wartość
wać
takichw działań
bez zgody.
Gdyby poprzez
tak każdy
mógł
saartystyczną prezentowanych filmów, jak i pozytywne treści, które te filmy
dzić
sobie drzewo w dowolnie wybranym miejscu było by
ze sobą niosą, z całą pewnością
Bajka dla młodego widza to cykl trzech spotkań, które pozwolą wzbogacić audiowizualną świadomość dzieci.

według
zarządzenia
pana prezydenta
– dodaje
KrzyszVII. BAL
DLA SENIORÓW
POŁĄCZONY
Z WYMIANĄ
MIĘDZYPOKOLENIOWĄ
I PRZEDSTAWIENIEM
TEATRALNYM.
tof
Jończyk. Roczna
opłata za metr kwadratowy
wynosi
Bal dla Seniorów to ciąg dalszy spotkań integrujących środowisko
1,20
zł.
osób starszych
z terenu Osiedla Stare Winogrady. Do uczestnictwa zaproRadzimy
sprawdzić
mieszkańcom,
czy wszystko
simy osoby biorące
udział w pierwszym
spotkaniu integracyjnym
„Tańce
w
kręgu”
oraz
wszystkich
Seniorów
z
terenu
Osiedla
Winogrady.
mają uregulowane w tej sprawie, żeby nie Stare
spotkały
ich
W ramach Balu dla Seniorów przewidziane jest przedstawienie teatralne
niemiłe
niespodzianki

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. Zaproszona zostanie również młodzież z terenu Osiedla Stare Winogrady, która
wcześniej pomoże w przygotowaniu wystroju Sali balowej.
Na BALZarządzania
zaprosimy Państwa
w miesiącu styczniu
2007r. informuje,
Centrum
Kryzysowego
m. Poznania

SMS-owy System Ostrzegawczy

V. SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ DLA SENIORÓW.
Celem wykładów literackich dla seniorów jest zarówno prezentacja XX
wiecznej klasyki literackiej, jak też zapoznanie odbiorców z wybranymi pozycjami z zakresu współczesnej literatury polskiej. Doświadczenia z pracy
z osobami starszymi pokazują, że seniorzy są bardzo otwartymi odbiorcami literatury, zainteresowanymi zarówno książkami im znanymi, jak też
najnowszymi pozycjami, szczególnie tymi stanowiącymi wydarzenia literackie, nagradzanymi, powszechnie dyskutowanymi. Dzięki przystępnemu
przybliżeniu osobom starszym literatury współczesnej, mają Oni poczucie
pełniejszego uczestnictwa w kulturze, zmniejsza się Ich poczucie wyobcowania i funkcjonowania na marginesie życia społecznego i kulturalnego.
Książki prezentowane w trakcie wykładów literackich dla seniorów wywodzą się z tzw. literatury środka, co oznacza, że są one czymś więcej niż literaturą lekką, łatwą i przyjemną. Dyskutowane fragmenty większych powieści
INFORMUJE KLIENTÓW URZĘDU
lub krótsze utwory mają nieść zarówno satysfakcję intelektualną, jak też
gdzie,
kiedy, w
jaki sposób
prostą
przyjemność
z obcowania
z dobrązałatwić
literaturą. sprawę
Wśród
prezentowanych
autorów
znajdą
się między
innymi nastęw Urzędzie (niezbędne formularze,
załączniki,
pujące nazwiska: Wisława Szymborska, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław
opłaty, wymagane dokumenty etc.)
Miłosz, Wiesław Myśliwski, Karol Wojtyła, Ryszard Kapuściński, Andrzej
WSPIERA
URZĄD
Stasiu,
Olga Tokarczuk,
Bohumil Hrabal, Jan Sztaudynger, Erich Maria
Remarque,
Karen Blixen,
Agata Christie,
Isaak Bashevis Singel, Tadeusz
W SFERZE
OBSŁUGI
KLIENTA
Konwicki

że uruchomiło system do przekazywania ostrzeżeń na telefony
Sporządziła: Magdalena Kryszkowska
komórkowe w postaci krótkich
wiadomości tekstowych (sms).
Organizator Społeczności Lokalnej
Dzięki temu systemowi można otrzymywać
informacje o sytuTel. 0600-39-8-79
acjach kryzysowych w mieście, zagrażających zdrowiu i życiu
oraz konieczności ewakuacji z określonych rejonów miasta.
Poznań został podzielony na 42 obszary – osiedla, którym odpowiadają 42 kody – zgodnie z podziałem miasta na samorządy
pomocnicze. Wszystkie osiedla otrzymały swój kod rejestracyjMieszkaniec naszego osiedla Pan Marian Rosada prosi o konny.takt
Każdy
może
wysłać
kod swojego
osiedla pod
(przezmieszkaniec
przewodniczącą
rady)
i informacje
od mieszkańców,
numer
661
000
112
i
zarejestrować
się
w
serwisie
informacyjktórzy pamiętają wzniesienie, oznaczone granitową płytą, znajdująnym.
Otrzymywanie
ostrzeżeń
ramach
systemu
bezpłatne,
ce się
na terenie obecnego
kortu w
TKKFu. Może
ktoś jest
posiada
fotoużytkownik
ponosi
kosztMiejsce
tylko to
przy
rejestracjizderzenie
– zgodnie
z cengrafię z tamtego
okresu.
upamiętniało
dwóch
samolotów.
nikiem
operatora własnego telefonu komórkowego.

Biuro Informacji
Teleinformatyczne
(61) 646 33 44
to miejski telefon pierwszego
kontaktu - POZnan*Kontakt

Komunikat

Kod rejestracyjny dla Starych Winograd – Tak.poz29
Telefony
Alarmowe
Kod wyrejestrowujący
– Nie.poz29
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna

poprzez udzielanie odpowiedzi na powtarzające
będą
przebiegać według
sięWykłady
pytania
mieszkańców
z poniższego
obszarówplanu:
działalności
.Urzędu.         
Przedstawienie sylwetki pisarza – biografia, dorobek twórczy artysty
2. Prezentacja twórczości wybranego pisarza – omówienie najwybitPOMAGA
MIESZKAŃCOM
niejszych osiągnięć,
lektura wybranych fragmentów
3.rezerwując
Rozmowa zeterminy
słuchaczami
na wizyt
temat twórczości
i osoby oraz
artysty.
ich
w Urzędzie
Spotkanie z książką dla Seniorów to spotkania cykliczne, które odbyprzyjmując zgłoszenia awarii urządzeń miejskich
wać się będą raz w tygodniu do końca miesiąca grudnia 2006 r. adresowa(np.parkomatów)
ne
do wszystkich seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady.
BADA NASTROJE I OPINIE
VI. WARSZTAT FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI.
MIESZKAŃCÓW
przeprowadzając telefoniczne
Warsztaty dla dzieci - Ja i otaczający mnie świat !
ankiety
. Pierwsza część zajęć to próba wspólnego zastanowienia się nad tym

INNE
997 - Policja WAŻNE TELEFONY:
-

06 820 60 97 - Komisariat Winogrady
alarmowy
06
856 03 97 - 112
Komisariat Stare Miasto
06
825
09
97
Sekcja112,
Prewencji
Straż Pożarna
998 – Dzielnicowi
(oś.
Przyjaźni
paw. 25 I piętro)
Policja 997
0 609 600 837 - mł. aspirant Tomasz Korek (rejon; Słowiańska,
Straż Miejska
986 Winogrady, Ks. Mieszka I )
Gronowa,
wypadki 999
0 Pogotowie
609 600 698 - ratunkowe
sierżant Łukasz–Śramski
(rejon: Słowiańska,
Gronowa,
Nagłe zachorowania
– 61 866
00 66Winogrady, Armii
Pogotowia:Poznań, Szelągowska)
0 609 600 54 - starszy posterunkowy Wojciech Serafin
energetyczne
– 991
(rejon: Wilczak, Szelągowska)

gazowe – 992

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
POZnan*Kontakt
a co chciałbym zmienić? Co jest najpiękniejsze?
Rozdajemy
jednorazowe
aparaty
fotograficzne, (którejest czynny
wdzieciom
godzinach
pracy
Urzędu:
zapewniamy)
i
prosimy,
aby
za
pomocą
nich
postarały
się przedstawić
w poniedziałki od 7:30 do 17:00
otaczający ich świat. Po kilku dniach zbieramy aparaty i wywołujemy
odzdjęcia
wtorku
piątku
od 7:30 do 15:30
(to teżdo
w naszym
zakresie).
2. Kolejne spotkanie z dziećmi (czas spotkania 20 min.) to wspólne

986 - Straż Miejska
ciepłownicze – 993
606 986 986 - SMS Straż Miejska
wodno
06
822 32 –kanalizacyjne
- Straż Miejska oś.994
B. Chrobrego 7

-

2

rejonu oświetlenia drogowego – 61 856 17 22

995 - Pogotowie MPK
MPK - 19 445
994 - Pogotowie Wod. Kan.
Schronisko
dla zwierząt
993
- Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe

- 61 868 10 86

WARTOSTRADA
A BULWAR NA SZELĄGU

Poznaj swojego dzielnicowego. Bezpieczne Osiedle Stare Winogrady
Policja 997 / Straż Miejska 986
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
obiektówwgminnych,
Niestety zmartwię
tym miejscu miłośników naturalnych
- przestrzegania przepisów prawa lokalnego,
ścieżek. Nasza, którą zbudowaliśmy wzdłuż ul. Nadbrzeże zo- współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia,
stanie
pokryta asfaltem. Włączona do tworzonej Wartostrady ma
zdrowia i ochrony mienia.
tworzyć
całość.
Jest też inny aspekt, ścieżka leży na teNie
godzącjednolitą
się i występując
przeciwko:
renie
zalewowym
i
w
przypadku
powodzi
- niszczeniu urządzeń użytku publicznego
i zieleni, tłuczeń zostanie zawypłukany
wodę. Chodzi też o to, że droga ma być
-brany,
zaśmiecaniu
miejscprzez
publicznych,
nie tylkoczystości
dla biegaczy,
ale spacerowiczów
z wózkami
-przyjazna
braku utrzymania
przez właścicieli
posesji,
inwalidzkie),
-(dziecięce,
niewłaściwemu
parkowaniurowerów
pojazdów,i rolek.
- nie
przestrzeganiu
obowiązków przewidzianych
dla osób utrzymujących
W związku
z zaplanowanymi
pracami wstrzymaliśmy
montaż zwierzęta,
ławek i koszy.
- stwarzaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia osób Halina Owsianna
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

Radni przyjęli budżet miasta na 2012 rok. Znalazły się w nim
pieniądze na fragment poznańskiej Wartostrady. Docelowo ma
to być sieć ścieżek rowerowych i bulwar spacerowy nad Wartą.
550 tysięcy złotych z budżetu miasta zostanie w tym roku
przeznaczone na poznańską Wartostradę. - Poprawka ta została
wprowadzona przez samego prezydenta i zaakceptowana przez
większość radnych.
Co uda się zrobić
za aspirant
pół miliona
złotych?
młodszy
Tomasz
Korek - Przede wszystkim dokończyć ścieżkę
nadrejon
Wartą
wzdłuż
ulicy Gronowa,
Szelągowskiej (nadzoruje
ulic:
Słowiańska,
tak zwany bulwarWinogrady,
szelągowski.
Na całej
ks. Mieszka
I) długości tego odcinka
od Garbar do mostu
Lecha
ma powstać
kontakt
telefoniczny
w czasieścieżka.
dyżuru 0 Dodatkowo,
609 600 837
te pieniądze pozwolą na zaprojektowanie nowych odcinków
Wartostrady. Jeden (850 metrów) pomiędzy mostem św. Rocha a mostem Chrobrego, a drugi od rzeki Głównej do Cybiny.
Projekt, obejmujący budowę całej Wartostrady, ma pochłonąć
sierżant
Łukasz Śramski
w sumie 12 milionów
złotych.
- Kwota 550 tys. przy całym bu(nadzoruje
rejon ulic:
Słowiańska,
dżecie projektu może
się wydawać
niewielka,
aleGronowa,
dzięki tym środWinogrady,
Armii
Poznań, Szelągowska)
kom i tak inwestycja
nabierze
ogromnego
rozpędu. W tym roku
telefoniczny
w czasie
0 609 Szeląga,
600 698
poznaniacy, radnikontakt
i urzędnicy
dostrzegą
na dyżuru
przykładzie
jak fantastycznym projektem jest Wartostrada i że z roku na rok
środków na ich realizację będzie coraz więcej. Cała Wartostrada
ma być gotowa najpóźniej za cztery lata.
starszy posterunkowy Wojciech Serafin
(nadzoruje rejon ulic: Wilczak, Szelągowska)
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru 0 609 600 54

NAPRAWMY TO!

tel. 061 82 07 972
TEL >986<
SMS >606 986 986<
e-mail: sm@um.poznan.pl
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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 przedstawicielami Straży Miejskiej potwierdza, że te same tereny wymagają
ciągłego sprzątania. Po pół roku, bo wiosną służby miejskie oczyściły wskazane przez nas miejsca mamy tzw. powtórkę z rozrywki.

Klub Seniora
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mapęprzyjaznych
miasta. Można
też uściślić opis - np. podać nazwę przyi otwartych ludzi zaprasza Klub Seniora, dziastanku
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ul. R. Brandstaettera 6.
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przeczesywać całej okolicy, ale idzie pod wskazany przez użytkownika adres - dodaje Mączka.
Zgłaszać można właściwie wszystko - od pozostawionych
wraków po dziurę w chodniku czy zwisające z budynku sople
lodu.
Każdy
z nas Aleją
możeSolidarności,
też zostać a„strażnikiem
Pas zieleni
pomiędzy
garażami blokuzgłoszenia”
Wilczak 13. sprawdzić, czy sprawa została załatwiona i zamknąć zgłoszenie
2. Dziury w jezdniach. Zgłoszenia i obietnice nie pomagają. Ostateczna stronie.
ny termin dawno minął. ZDM zobowiązał się, że do dnia 3 sierpPatronat nad projektem objął prezydenta Poznania. - Projekt
nia br. wszystkie dziury zostaną załatane. Dziś ZDM, a właściwie
naprawmyto.pl jest ciekawy i innowacyjny, ma szansę zaktywijego pracownicy przyznają, że nie dają rady. Jest tylko jeden zakład
zować
ludzi. Mamy nadzieję, że włączą się w niego zarówno
remontowy obsługujący całe miasto.
mieszkańcy,
jak i te instytucje, które dbają, o jakość przestrzeni
3. Brak współpracy z zarządcami domów: Bom nr 2 i „Ferma”. Nic
w Poznaniu.
Gorąco do tego zachęcamy!
dodać nic ująć.
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Co tak naprawdę będzie na Cytadeli?
Relacja ze spotkania dotyczącego umowy dzierżawy budynków bazy technicznej na Cytadeli

W dniu 28 marca 2012 r. w bazie technicznej Zakładu Lasów Poznańskich na Cytadeli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Winogrady. Uczestniczyli
w nim: Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich – p. Mieczysław Broński, Kanclerz Prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” – p. Andrzej Roszkiewicz, Rektor
Szkoły – p. dr Barbara Kochańska, Reprezentant ZLP na stanowisku promocji lasów – p. Barbara Nowaczyk-Gajdzińska,
wykładowca w Szkoły KDE (były wiceprezydent M. Poznania)
– mgr inż. arch. Jacek May, architekt, autor projektu rozbudowy
/ modernizacji budynków bazy – p. Joanna Sztoch
W pierwszych słowach wstępu p. Dyrektor ZLP stwierdził,
że czuje się zaskoczony i skrzywdzony naszym protestem, ponieważ podejmując rozmowy z ewentualnymi partnerami przedsięwzięcia na Cytadeli miał dobre intencje i zależy mu na dobrym wykorzystaniu niepotrzebnej a bardzo drogiej w utrzymaniu bazy technicznej. Poinformował nas także, że umowa dzierżawy została podpisana dwa dni po wydaniu przez nas opinii
negatywnej w tej sprawie. Tym samym okazało się, że informacja przekazana nam przez p.Gajdzińską na spotkaniu w Radzie
Osiedla w dniu 17 stycznia nie była prawdziwa. Wtedy, bowiem
dowiedzieliśmy się, że jako Rada nie mamy nic do gadania,
umowa została podpisana a nasza rola sprowadza się do „pilnowania i patrzenia na ręce” czy partner projektu / inwestor nie
będzie próbował przejąć bazy pod pretekstem poczynienia dużych wydatków.
Równocześnie zaprzeczono jakoby Wyższa Szkoła KDE
miała na celu przeniesienie swojej siedziby na Cytadelę. Inicjatywa tej „spółki” wyszła ze strony Miasta (konkretnie Zakładu
Lasów Poznańskich) z uwagi na problemy finansowe budżetu
miasta. Zainteresowanie Szkoły KDE tym pomysłem jak również nakłonienie właściciela szkoły do podpisania umowy było
niezmiernie trudne. Według ZLP dzierżawa tego terenu na cele edukacyjne i popularyzacji ochrony środowiska była jedynym i najlepszym sposobem uzyskania ulgi w utrzymaniu drogiej bazy, a przede
wszystkim uchroniła ten teren przed przejęciem go przez Wydział
Gospodarki Nieruchomościami, który to miał w zamierzeniu urządzenie w centrum Cytadeli składowiska odpadów. W zamyśle obu
stron ma tutaj powstać jedynie obiekt umożliwiający studentom
szkoły odbywanie praktyk pedagogicznych w zakresie szerzenia
świadomości ekologicznej oraz otwarcie go na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoła oferuje metody i narzędzia oraz studentów
i wyższą kadrę dydaktyczną + pieniądze za wynajem i sfinansowanie modernizacji budynków. Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie
będzie szkodzić Cytadeli, wpisze się w funkcje parku, nie zmieni
jego struktury a pozwoli osobom niepełnosprawnym poznawać
przyrodę.
Dyrektor ZLP przedstawił także problemy dotyczące obiektu
na Cytadeli w liczbach:
- baza jest droga w utrzymaniu – 1100 m2 ogrzewanie prądem kosztuje 130 000 zł, kosztowne odprowadzanie nieczystości – szambo
- środek bazy bardzo zniszczony, taniej byłoby wyburzyć (to,
dlaczego nie wyburzą?)
- ZLP wydawał 8 mln rocznie na utrzymanie zieleni miasta,
ZZM ograniczył te wydatki do 1,5 mln, ostatecznie wydają 3
mln
- na początku tego roku wyjechało bezpowrotnie z bazy
50 szt. ciężkiego sprzętu (inne dane podają 100 sztuk – gdzie
tu prawda?)
- pozostawiono w gestii ZLP prawe skrzydło budynku, z tyłu
ławki i sprzęt
Zapewniono nas, że problem jeżdżenia samochodami
nie grozi parkowi, ponieważ wydano zaledwie 5 zezwoleń

na wjazd, a wszelkie nakłady poniesione przez dzierżawcę staną
się po ustaniu umowy własnością miasta, (jeśli ma to być tylko modernizacja, to, o jakim zysku będziemy mówić po ustaniu
umowy?).
P. Jacek May – architekt i wykładowca w Szkole KDE przedstawił nam projekt bazy po modernizacji –lewe skrzydło mieścić ma 3 sale dydaktyczne, toalety, recepcję i zaplecze, w części
środkowej będzie urządzona sala audiowizualna (udostępniana
ZLP i innym np. Radzie Osiedla) oraz hala wystawiennicza
(okresowo zmieniane ekspozycje tematyczne). Z tyłu, za częścią
środkową budynku planowane jest urządzenie ścieżki dydaktycznej, która wg. zapewnień p. Gajdzińskiej nie będzie wychodziła poza ogrodzenie, wg p. Maya będzie na terenie parku, wg
p. Dyr ZLP nie uzyska na to zezwolenia konserwatora zabytków
(jak widać ile osób tyle opinii). Na dziedzińcu planuje się postawienie szklanego pawilonu, co jednak wymagałoby rozbudowę
trafostacji.
Bardzo trudno nam było uzyskać odpowiedź na pytanie – ile
osób będzie przebywało w budynku na stałe (1 – 5 z szkoły +
30 pracowników ZLP) ani nie potrafiono oszacować ile będzie
osób przyjezdnych (studentów, uczniów, zwiedzających). Zapotrzebowanie na zezwolenia na wjazd na teren parku określono
na max 20 szt. (do tej pory podobno jeździło tu bez przerwy 100
szt???).
Nasze pytania o podanie konkretnej liczby osób bądź samochodów wywołały dość agresywną reakcję zarówno p. Gajdzińskiej jak i p. dyrektora. Zarzucono nam, że chcemy pozbawić osoby niepełnosprawne możliwości poznawania przyrody,
że jesteśmy bezduszni, i bezlitośni. Użyto różnych argumentów
(od marchewki – nie ma lepszego sposobu zagospodarowania
bazy w parku, po kij – jak się ten projekt nie uda to miasto zrobi
tutaj składowisko odpadów – może toksycznych albo radioaktywnych?) aby nakłonić nas do poparcia pomysłu. Z jednej strony powiedziano nam, że jako jednostka wspierająca nie mamy
nic do gadania i o niczym nie będziemy decydować – z drugiej
strony p. Gajdzińska usiłowała na nas wymóc obietnicę wycofania naszej negatywnej opinii i napisania opinii pozytywnej.
Całe to spotkanie wywołało u nas jeszcze większy niesmak
i rosnącą falę podejrzeń a jedyną osobą posiadającą duże
umiejętności interpersonalne (negocjacja, mediacja i dyplomacja) okazała się pani rektor. Nie podoba nam się wymuszanie wygodnych oświadczeń prośbą i groźbą i traktowanie nas
jak przygłupich przedszkolaków.
Chcielibyśmy bardzo uwierzyć w świetlaną przyszłość
tego projektu i w dobre intencje jego autorów, ale niestety
mamy bardzo złe doświadczenia z kontaktu z Urzędem i jego
Wydziałami. Z tego względu uważamy, że należy trzymać się
zapisu w Studium, który mówi wyłącznie o rekreacyjnej i sportowej funkcji parku oraz gwarantuje mu ochronę w programie
NATURA 2000.
Zofia Charłampowicz-Jabłońska

Telefon kontaktowy do przewodniczącej rady osiedla
p. Haliny Owsiannej 604 853 972.
Gazetka zawiera informacje własne, ze strony Biuletynu
Miejskiego i strony internetowej Urzędu Miasta Poznania.
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H. Owsianna, Z. Charłampowicz-Jabłońska,
J. Wolski, K. Owsianna.

