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Kiedyś Alibabki śpiewały piosenkę „ Jak dobrze
mieć sąsiada „. Nie zawsze jest to prawda. Jan
Sztaudynger pisał przewrotnie : Nie da ci ojciec nie
da ci matka - tego co dać ci może sąsiadka.
Mieszkańcy poznańskiego osiedla Rataje mają
poważny problem. Od kilku miesięcy ich życie jest
podporządkowane temu, aby insekty i robaki nie dostały się do ich mieszkań. Każdy otwór wentylacyjny
w mieszkaniu musi być zakryty, problemem jest nawet wywieszenie prania na balkonie, ale najgorzej jest
w łazienkach, gdzie wszystkie odpływy wody muszą
być praktycznie cały czas zamknięte. Jak się okazuje
winną inwazji może być mieszkanka tego samego bloku, która według sąsiadów magazynuje śmieci.
Kilkanaście kamer śledzących i nagrywających
każdy krok przechodniów, czujniki ruchu, antena służąca do podsłuchiwania sąsiadów oraz potłuczone
szkło wysypane przed bramą wjazdową - to nie opis
budynku należącego do tajnych służb obcego wywiadu. Tak wygląda jeden z domów jednorodzinnych przy
ulicy Winnej, na Winogradach. Posesja strzeżona jest,
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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.
II. POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO.
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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.

UWAGA ! UWAGA!
Przypominamy, że w okresie
III. TAŃCE W KRĘGU DLA SENIORÓW.
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ciąg dalszy na str. 

Po latach starań projekt
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
„Park Cytadela na Wzgórzu Winiarskim” upadł !!!

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
(czas zajęć 80 min). (Praca indywidualna lub w grupach) Jest to też
chwila zastanowienia się nad tym, jakie są moje marzenia? Jak chciałbym, aby wyglądał mój świat? Co chciałbym zmienić? Wszystkie one
zostaną umieszczone w maleńkiej skrzyneczce wcześniej przygotowanej z bardzo lekkiego drewna, która będzie dołączona do latawca. Przy
wspólnym puszczaniu latawcy na koniec zajęć skrzyneczka zostaje otwarta i marzenia „wędrują do świata” – który może je spełni:)
Warsztaty fotograficzne dla dzieci to trzy spotkania, które chcemy zaproponować dzieciom jeszcze w 2006r.

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
osób starszych.
Pierwsze spotkanie „Tańca w kręgu” to spotkanie integracyjne przewidziano 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 telewizji 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 wzbogacić audiowizualną świadomość dzieci.

VII. BAL DLA SENIORÓW POŁĄCZONY Z WYMIANĄ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ I PRZEDSTAWIENIEM TEATRALNYM.
Bal dla Seniorów to ciąg dalszy spotkań integrujących środowisko
osób starszych z terenu Osiedla Stare Winogrady. Do uczestnictwa zaprosimy 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. Zaproszona zostanie również młodzież z terenu Osiedla Stare Winogrady, która
wcześniej pomoże w przygotowaniu wystroju Sali balowej.
Na BAL zaprosimy Państwa w miesiącu styczniu 2007r.

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
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Sporządziła: Magdalena Kryszkowska
Organizator Społeczności Lokalnej
Tel. 0600-39-8-79
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CZY KOLEJNY RAZ NAM SIĘ UDA? TO
NASZ KOLEJNY SKOK NA MIEJSKĄ KASĘ.
Ponownie przystępujemy do konkursu grantowego. Za
pozyskane środki finansowe chcemy zlikwidować opuszczony przez
Stowarzyszenie Granda Propaganda, a stworzony w Parku Cytadela
na torze saneczkowym tor rowerowy przeznaczony do four crossu.
W zeszłym roku zginął na nim 30 letni mężczyzna. Nie chcemy
kolejnych niepożądanych wypadków. Postanowiliśmy za pozyskane
pieniądze stworzyć przyjazny zimą tor saneczkowy, który jednocześnie
byłby też bezpieczną ścieżką rowerową i ścieżką do zorbingu.
Zorbing to kiedyś sport tylko dla odważnych i żądnych
wrażeń. Dziś świetna zabawa, rekreacja, aktywny wypoczynek
dla wszystkich. Zorbing to kula wykonana ze specjanego grubego
zarazem elastycznego tworzywa. Wewnątrz tej dużej kuli znajduje się
druga mniejsza, taka aby mogła pomieścic jedną lub dwie osoby. Do
wewnątrz można dostać się przez dwa niewielkie otwory. Mimo tego
że zorbing zaliczany jest do sportów ekstermalnych jest całkowicie
bezpieczny . Osoba znajdująca się wewnątrz przypięta jest pasami.
Halina Owsianna

Służebność przesyłu - czego właściciel
nieruchomości może się domagać?
Służebność przesyłu została wprowadzona
do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008, w celu
uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami
nieruchomości, na których takie urządzenia
znajdują się, oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka
może być ustanowiona także w odniesieniu do
urządzeń dopiero planowanych.
fSłużebność przesyłu określa zakres w
jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której
znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.
Źródłem służebności przesyłu powinna być umowa zawarta w
formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i
właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane
urządzenia przesyłowe. Umowa ta powinna szczegółowo określać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może
wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, jakie
działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien znosić. W szczególności w umowie powinny
być ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. Jeśli
strony ustanawiają w umowie służebność przesyłu na nieruchomości, na której już zainstalowano urządzenia, w umowie
warto również ustalić kwestię opłaty za korzystanie z gruntu
przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres przed wejściem w
życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do sierpnia 2008.
Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości
odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do
porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. W takim przypadku
sąd ustali również wysokość wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości. Wobec braku jednoznacznych zasad i reguł wyznaczania opłaty z tytułu służebności przesyłu, postępowanie przed

sądem może się przedłużać, co może stanowić ryzyko dla przedsiębiorcy przesyłowego.
O stwierdzenie przez sąd zasiedzenia służebności przesyłu przedsiębiorca przesyłowy
może ubiegać się, jeżeli przez dłuższy czas
korzystał z widocznych i trwałych urządzeń
przesyłowych, które znajdują się na cudzej
nieruchomości. Sąd może potwierdzić istnienie służebności przesyłu (tj. nabycie jej
w drodze zasiedzenia), tylko jednak wtedy,
gdy przedsiębiorca przesyłowy korzystał z
takich urządzeń przez co najmniej 20 lat w
taki sposób, jakby ta służebność mu przysługiwała. Okres ten wynosi co najmniej 30 lat, jeśli przedsiębiorca
działał w złej wierze, czyli miał lub powinien mieć świadomość,
że urządzenia przesyłowe znajdują się na nieruchomości, do
której przedsiębiorca przesyłowy nie posiada tytułu prawnego.
Nabycia przez przedsiębiorcę przesyłowego nieruchomości jej
właściciel może domagać się w przypadku gdy przez posadowienie
urządzeń przesyłowych korzystanie z gruntu jest niemożliwe lub
bardzo utrudnione. W takiej sytuacji właściciel może żądać, aby
przedsiębiorca przesyłowy nabył od niego tę część nieruchomości,
na której znajduje się urządzenie. Roszczenie takie powstaje tylko
wtedy, gdy urządzenie przesyłowe ma wartość znacznie wyższą
od wartości zajętej nieruchomości.

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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