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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 

ciąg dalszy na str. �
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UWAGA ! UWAGA!
Przypominamy, że w okresie 

wakacyjnym dyżury rady osiedla 
są odwołane. W sprawach pilnych 

można zawsze telefonicznie 
kontaktować się z przewodniczącą 

rady osiedla. 

„Jak dobrze mieć sąsiada, On wiosną się uśmiechnie, 
jesienią zagada, a zimą ci pomoże przy węglu i przy 
koksie. I sama nie wiesz, kiedy ułoży wam rok się. Gdy 
furę zmartwień, kłopotów masz huk, do drzwi sąsiada 
zapukaj puk, puk. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej 
tłum, do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum.”

 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 do-
stały się do ich mieszkań. Każdy otwór wentylacyjny 
w mieszkaniu musi być zakryty, problemem jest na-
wet 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 blo-
ku, która według sąsiadów magazynuje śmieci. 

Kilkanaście kamer śledzących i nagrywających 
każdy krok przechodniów, czujniki ruchu, antena słu-
żąca do podsłuchiwania sąsiadów oraz potłuczone 
szkło wysypane przed bramą wjazdową - to nie opis 
budynku należącego do tajnych służb obcego wywia-
du. Tak wygląda jeden z domów jednorodzinnych przy 
ulicy Winnej, na Winogradach. Posesja strzeżona jest, 
jak twierdza a ludzie, którzy mieszkają w jej pobliżu 
mówią wprost: - Nasz sąsiad jest nieobliczalny. Boimy 
się o swoje życie. Sprawa jest poważna. - Ten człowiek 
zapowiedział, że 11 września wysadzi całą ulice w po-
wietrze - mówi jeden z okolicznych mieszkańców. 
- W swoim domu ma kilka butli z gazem, bo w ten 
sposób się ogrzewa. Kto jest nam w stanie zagwaran-
tować, że kiedyś nie spełni swoich gróźb - pyta. Groź-
by, to nie jedyny problem ludzi żyjących w pobliżu 
Winnej. - Nawet po zmroku nie możemy czuć się swo-
bodnie. Każdy ruch na ulicy powoduje automatyczne 
włączenie lampy i rozpoczęcie nagrywania - skarży się 
inny mieszkaniec. Ci, którzy mają tutaj swoje domy, 
wścibskiego sąsiada boją się tak bardzo, że od razu 
odmawiają rozmowy na jego temat. Inni podejrzewa-
ją, że nawet we własnym domach mogą być podsłu-
chiwani i nagrywani. - Tu nie ma mowy o swobodnej 
wymianie zdań - mówi jeden z mężczyzn. Mieszkańcy 

twierdzą, że sąsiad podsłuchuje ich za pomocą anteny 
zamontowanej na dachu swojego domu. - Dodatkowym 
problemem jest także potłuczone szkło, które wysypuje 
pod bramą posesji. Nikt nie może tu zaparkować a lu-
dzie, którzy nas odwiedzają są skrępowani taką ilością 
kamer - mówi „Głosowi” kobieta, która mieszka nie-
daleko. Według mieszkańców właściciel posesji przy 
Winnej, poza nagrywaniem, dokładnie zapisuje także 
numery rejestracyjne samochodów, które parkują na uli-
cy oraz godziny wizyt gości u jego sąsiadów. - To były 
milicjant, który przedstawia się, jako specjalista od tech-
nik zabezpieczeń. Z domu wychodzi rzadko i prawie 
z nikim nie rozmawia - opowiada jedna z osób, która ma 
tu swój dom. 
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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

INNE WAŻNE TELEFONY:
-  alarmowy 112
-  Straż Pożarna 112, 998
-  Policja 997
-  Straż Miejska 986
-  Pogotowie ratunkowe – wypadki 999
    Nagłe zachorowania – 61 866 00 66
-  Pogotowia: 
    energetyczne – 991
    gazowe – 992
    ciepłownicze – 993
    wodno – kanalizacyjne 994
    rejonu oświetlenia drogowego – 61 856 17 22
-   MPK  - 19 445
-  Schronisko dla zwierząt  - 61 868 10 86

Po latach starań projekt
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Park Cytadela na Wzgórzu Winiarskim” upadł !!!

Granice oznaczono za pomocą konturu 

Powołanie zespołu miało zachować wysokie 
walory przyrodnicze obszaru poprzez prowadzenie 
właściwej gospodarki. 
Z uzasadnienia do uchwały w sprawie powołania 

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:
„Istotne dla zachowania bogatej flory i fauny 

Cytadeli jest pozostawienie miejsc dzikich, gdzie nie 
ma żadnej ingerencji człowieka w szatę roślinną, np. 
w niektórych rawelinach czy fosach. W celu poprawy 
walorów krajobrazowych Cytadeli wskazane jest 
tworzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów, 
będących schronieniami dla fauny (doskonałe 
miejsce schronień i odbywania lęgów przez ptaki). 
Za ustanowieniem ochrony prawnej na ww. terenie 
przemawia wzmagająca się urbanizacja, niosąca 
za sobą zagrożenia o typowo antropogenicznym 
charakterze. Na omawianym obszarze są nimi 
przede wszystkim negatywne skutki oddziaływania 
pobliskich ruchliwych ciągów komunikacyjnych, jak 
również obniżenie wód gruntowych, spowodowane 
postępującą zabudową okolicznych terenów. 
Wszelkie formy inwestycji, związane z naruszaniem 
istniejących warunków glebowych i wodnych 

na terenie zespołu naruszyłyby stosunki siedliskowe 
wewnątrz terenu objętego ochroną, automatycznie 
zakłócając funkcjonowanie cennych ekosystemów 
na jego obrzeżu (poprzez zmianę stosunków wodnych, 
emisję zanieczyszczeń, wzmożony ruch pojazdów, 
zwiększoną presję pieszych).Tereny objęte ochroną 
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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

nieprzerwanie utrzymują walory przyrodnicze 
i kulturowe, które stanowią o atrakcyjności, 
wyjątkowości tego obszaru Poznania. Znajdujące 
się na nim siedliska, wartości faunistyczne, jak 
również wyjątkowo atrakcyjne walory estetyczne, 
w szczególności w okresie masowego kwitnienia 
roślin runa, bez wątpienia przemawiają za tym, by 
nadać temu obszarowi status zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego.

Spośród katalogu form ochrony przyrody, których 
ustanowienie przewiduje ustawa o ochronie przyrody, 
to właśnie zespół przyrodniczo-krajobrazowy, 
ze względu na współistnienie wyjątkowych walorów 
przyrodniczych i kulturowych, jest najwłaściwszy 

w przedmiotowym przypadku. Ponadto zasady ochrony 
i szczególnych warunków zagospodarowania obszaru 
ww. użytku należy uwzględnić na etapie uchwalania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
obejmującego przedmiotowy teren.

W pracach przy projektowaniu zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Park Cytadela na Wzgórzu Winiarskim” 
wykorzystano dane zebrane w wyniku badań 
przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody „Salamandra”, zamieszczone w opracowaniach 
wykonanych na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Poznaniu pn. „Walory przyrodnicze Cytadeli 
Poznańskiej” (2001 r. i 2002 r.). Wykorzystano również 
materiały z opracowania wykonanego na zlecenie Wydziału 
Ochrony Środowiska UMP pn. „Waloryzacja przyrodnicza 
Parku Cytadela” dr. hab. Romana Gornowicza i in. (praca 
zbiorowa), a także uwzględniono informacje zebrane 
podczas inwentaryzacji (wizji) w terenie dokonywanych 
przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Poznania. 

Przy wytyczaniu granic zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego w proponowanym kształcie kierowano 
się zasadą możliwie jak najmniejszego wykraczania 
poza grunty pozostające obecnie we władaniu Miasta 
Poznania, przy jednoczesnym objęciu ochroną możliwie 
jak największego terenu cennego pod względem 
przyrodniczym.”

Pan Prezydent odrzucił ten projekt i polecił 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przystąpić 
do prac związanych z przygotowaniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującej tylko teren parku Cytadela. Czy jest 
to słuszne posunięcie? Oceńcie Państwo sami. 

Nam żal poświęconego czasu, starań, zabiegów 
i przekonywania radnych….Tą drogą dziękujemy 
wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w tworzenie 
tego projektu i nadzieję na jego powstanie. 

                                                                                          
Halina Owsianna   Zofia Charłampowicz -Jabłońska

                                                                                                      

W TELEGRAFICZNYM 
SKRÓCIE:
1. Siłownia zewnętrza  50 + w parku Cytadela przy barze 

„UMBERTO” ma być oddana do użytku w końcówce lip-
ca. Powstaje ona ze środków rady osiedla i dofinansowa-
nia  uzyskanego z Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Miasta Poznania.

2. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna 50+ w parku Szelą-
gowskim ma być oddana do użytku na przełomie lipca 
i sierpnia. ZZM przeprasza za opóźnienie. Przypomina-
my, że obiekty te powstaną z wygranego przez naszą radę 
w zeszłym roku dofinansowania –grantu.

3. Kończą się prace związane z oddaniem do użytku odcin-
ka przyszłej Wartostrady na tworzonym przez nas Bulwa-
rze na Szelągu. Niebawem zamontowane będą obiecane 
ławki i kosze na śmieci. Wszystkich, którzy mają wizje, 
propozycje i pomysły na zagospodarowanie naszego 
nadwarciańskiego odcinka brzegu zachęcamy do współ-
pracy. Polecamy też zaangażowanie i udział w projekcie 
„Partnerstwo na rzecz Warty”. Więcej informacji na stro-
nie: http://www.dorzeczni.pl/. Uczestniczymy w tym 
projekcie licząc  na podpowiedzi pomysłodawców-
-inicjatorów, korzystając z ich wiedzy i znajomości 
zagadnień związanych z rzeką w mieście.

4. Zarząd Dróg Miejskich po naszych interwencjach ma roz-
wiązać problem komunikacyjny na ul. Owsianej. Sprawa 
jest skomplikowana z uwagi na wyjaśnienia prawne dot. 
własności gruntów. Ponadto rozważa się zmianę całego 
układu komunikacyjnego z włączeniem okolicznych ulic: 
Starowiejskiej, Dożynkowej i Zbożowej.

5. ZDM ma również rozwiązać problem związany z wjaz-
dem z ul. Winogrady w przesmyk prowadzący do zbiegu 
ulic Za Cytadelą i Bastionowa, gdzie notorycznie przejazd 
blokują parkujące samochody.

6. Rozpoczęliśmy ponownie negocjacje z właścicielami 
ciągu nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej 40 
w sprawie remontu schodów ( są właścicielami części 
działek) prowadzących z ul. Słowiańskiej do kościoła, 
LO nr IX i ZSPS przy ul. Warzywnej. Większość wyraziła 
już zgodę, ale muszą wszyscy, aby ZDM przyjął zadanie 
do realizacji. Mamy nadzieję, że tym razem nam się uda.

7. Trwają też prace uzgodnieniowe z ZDM w sprawie po-
łożenia dwóch spowalniaczy na ul. Gronowej, na odcin-
ku od ul. Wyżyny w kierunku ul. Winogrady. Mają one 
ograniczyć prędkość przejeżdżających samochodów, 
a tym samym zabezpieczyć dzieciom bezpieczną drogę 
do szkoły. Przedłożyliśmy nasz projekt, który po wery-
fikacji ZDM musi uzyskać zgodę okolicznych miesz-
kańców oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopo-
lanka”, która ma przy ulicy Gronowej usytuowane dwa 
bloki i wyjazd z podziemnego garażu. ZDM ostrzegł 
też nas, że zamontowanie spowalniaczy związane bę-
dzie z odstąpieniem zimą z odśnieżania tego odcinka. 
Jak zachowają się okoliczni mieszkańcy w tej sytuacji, 
której nie można ukrywać -  zobaczymy. Zupełnie nie 
wchodzi w rachubę zamiana spowalniaczy na np. za-
bezpieczenie ulicy słupkami z łańcuchami. Chodnik 
jest za wąski. Słupki zgodnie z przepisami wmontowu-
je się 50 cm od krawężnika ulicy, a chodnik musi mieć 
zachowaną ustawową szerokość 1,5 m. 



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.
Redakcja: 
H. Owsianna, Z. Charłampowicz-Jabłońska, 
J. Wolski, K. Owsianna.

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 została wprowadzona 
do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008, w celu 
uregulowania stosunków prawnych dotyczą-
cych urządzeń przesyłowych między przed-
siębiorcami przesyłowymi i właścicielami 
nieruchomości, na których takie urządzenia 
znajdują się, oraz ułatwienia dalszych inwe-
stycji 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 ko-
rzystać z cudzej nieruchomości, na której 
znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesy-
łowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do do-
prowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elek-
trycznej 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 okre-
ślać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może 
wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, jakie 
działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej wła-
ściciel powinien znosić. W szczególności w umowie powinny 
być ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. Jeśli 
strony ustanawiają w umowie służebność przesyłu na nieru-
chomości, 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 służeb-
ność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. W takim przypadku 
sąd ustali również wysokość wynagrodzenia dla właściciela nie-
ruchomości. Wobec braku jednoznacznych zasad i reguł wyzna-
czania opłaty z tytułu służebności przesyłu, postępowanie przed 

Służebność przesyłu - czego właściciel 
nieruchomości może się domagać?

sądem może się przedłużać, co może stano-
wić ryzyko dla przedsiębiorcy przesyłowego. 
O stwierdzenie przez sąd zasiedzenia służeb-
ności 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 ist-
nienie 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 przysłu-

giwała. 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.


