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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 
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Wyrecytuj bajkę
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta ogła-
sza konkurs recytatorski.

IV Wielkopolski Konkurs Recytatorski „Poznańskie 
Dziewiątki” zatytułowany jest „Bajki dla małych i du-
żych, czyli od Krasickiego przez Fredrę do czasów 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
Przyniesie Wam spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 
Żyje własnym pięknem, 

A Nowy Rok obdaruje Was 
Pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
Niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia.

Rada Osiedla Stare Winogrady

współczesnych”. Mogą w nim brać udział uczniowie 
ponadgimnazjalnych z Wielkopolski, a każda szkoła 
z regionu może zgłosić do udziału w konkursie mak-
symalnie 3 uczestników, wyłonionych drogą elimina-
cji szkolnych. Każdy uczestnik będzie musiał przy-
gotować jeden wiersz, a jego wystąpienie nie może 
trwać dłużej niż 5 minut. Jury będzie oceniało: dobór 
repertuaru, kulturę słowa, interpretację utworu, emi-
sję głosu, ogólny wyraz artystyczny (uzasadnione ge-
sty sceniczne, elementy ruchu, strój).

Zgłoszenia należy nadsyłać do 22 stycznia 2013 r. 
na adres: IX LO im. Karola Libelta ul. Warzywna 24, 
61-658 Poznań lub 9lopoznwan@9lopoznan.pl lub 
kinja@icpnet.pl Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 
zostanie przekazane za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej.

Finał konkursu odbędzie się 31 stycznia o godz. 9.00 
w gmachu szkoły przy ul. Warzywnej 24.
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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

Interwencje dotyczące zimowego 
utrzymania zgłaszać można do Straży 
Miejskiej – całodobowy, bezpłatny nr 
telefonu 986. Interwencje dotyczące 
zimowego utrzymania dróg będących 
w administracji ZDM zgłaszać można 
całą dobę pod nr tel. 61 6477231
Przypominamy również o corocznej ak-
cji – „Nie solę, chronię drzewa”. Obok 
ograniczenia przestrzeni dla rozwoju 
roślinności, zagęszczenia gruntu szko-
dliwe działanie soli jest jedną z najważ-
niejszych przyczyn obumierania drzew 
przyulicznych. Należy pamiętać, że sól 
używana zimą do likwidacji śliskości 
przedostaje się do korzeni drzew i krze-
wów. Przez jej nadmiar w glebie rośli-
ny nie są w stanie pobierać składników 
pokarmowych i wody. Przejeżdżające 
z dużą szybkością samochody wzbija-
ją w powietrze miliony kropel zasolonej 
wody. Toksyczny aerozol solny powodu-
je zamieranie zwłaszcza młodych roślin. Szkodliwe dzia-
łanie soli wpływa również na zniszczenia nawierzchni 
jezdni i chodników, korozję obiektów inżynierskich (mo-
stów, wiaduktów, kładek) oraz elementów infrastruktury 
drogowej, takich jak na przykład latarnie uliczne, kosze, 
barierki, ogrodzenia, niszczenie infrastruktury podziem-
nej, zanieczyszczenie wód gruntowych, elewacji budyn-

APEL Zarządu Dróg Miejskich
do mieszkańców Poznania.

ków, korozję samochodów, zwłaszcza pod-
wozi, opon, karoserii, niszczenie obuwia. 
Dlatego, jak co roku zwracamy się z go-
rącym apelem do mieszkańców, dozorców 
o używanie ekologicznych materiałów 
uszorstniających i ograniczenie stosowa-
nia materiałów chemicznych, zaopatrze-
nie się w piasek, nie używanie soli do wy-
tapiania śniegu oraz o nie składowanie 
śniegu, błota pośniegowego wokół drzew 
i na terenach zieleni przyulicznej.. Liczy-
my, że wspólne działania przyczynią się 
do podniesienia świadomości ekologicz-
nej, a w dalszej perspektywie do ograni-
czenia użycia soli drogowej.
Pragniemy również poinformować, kto, 
co i gdzie powinien sprzątać zimą

ADMINISTRACJE / ZARZĄDCY OSIEDLI
mają obowiązek: ·- sprzątnąć błoto, śnieg, 
lód i inne zanieczyszczenia z chodników po-
łożonych wzdłuż nieruchomości i osiedlo-

wych uliczek, ·- posypać chodniki np. piaskiem, ·- usunąć 
śnieg, sople, lód z dachu budynku,
 
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI
mają obowiązek: ·- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanie-
czyszczenia z chodników wzdłuż nieruchomości, ·- posy-
pać je np. piaskiem, ·- usunąć sople i śnieg z dachu.

UWAGA!
Przypominamy o możliwości skorzystania z pro-

gramu profilaktycznego realizowanego przez 
Miasto Poznań w roku 2012. Dostępne są jeszcze 

bezpłatne badania i szczepienia w ramach:

Program i profilaktyka wcze-
snego wykrywania raka piersi 
– informacje pod nr tel. 61 851 86 31.

1. Program i profilaktyka wczesnego wykry-
wania miażdżycy i oceny ryzyka sercowo-
-naczyniowego 
– informacje pod nr tel. 61 647 77 64, 
61 647 77 65, 61 647 77 80.

2. Program profilaktyki grypy 
– informacje pod nr tel. 61 847 04 54, 
61 857 26 26, 61 853 23 43.
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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

Odpowiadamy na napływające skargi
W sprawie dot. rowerzystów poruszających się chodnikami wzdłuż ul. Winogrady, że zastosowane 
oznakowanie dopuszcza taką możliwość. Ma to miejsce na odcinkach ul. Winogrady, na których nie 
został wydzielony pas ruchu dla rowerów. Tak jest również na wysokości skrzyżowania ul. Winogrady 
z ul. Za Cytadelą oraz ul. Kmiecą. Odpowiedzialnym za obowiązującą organizację ruchu jest ZDM 
w Poznaniu, w którego kompetencji znajduje się wprowadzanie wszystkich zmian w organizacji ru-
chu. Ponadto Komenda Miejska Policji w Poznaniu Wydział Ruchu Drogowego informuje, że usta-
wodawca wskazał również przypadki, w których kierujący rowerem ma prawo korzystać z chodnika, 
nawet, gdy zastosowane oznakowanie takiej możliwości nie wskazuje. Wyjątki takie zostały wska-
zane w art. 33 ust. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W każdym innym 
przypadku funkcjonariusze WRD KMP w Poznaniu podejmują stosowne działania represyjne wobec 
rowerzystów, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami ZDM informuje, że nie widzi konieczności dodatkowego 
wprowadzania znaków drogowych zakazujących ruchu rowerowego na konkretnych chodnikach. 
Problem jest ogólnomiejski, a wprowadzanie dodatkowego oznakowania na wybranych chodnikach 
wymusiłby takie oznakowanie w całym mieście. 

(informacje z korespondencji KMP WRD i ZDM)

Parkowanie na osiedlu
Od dłuższego czasu docierały do rady osiedla, skargi i infor-
macje na temat problemów związanych z parkowaniem samo-
chodów. To sprawa wyjątkowa, bo nie mamy żadnego ogólno-
dostępnego, dużego, osiedlowego parkingu. Część naszych ulic 
ma wymalowane miejsca postojowe i to jak gdyby porządkuje 
parkowanie, chociaż nie do końca. Samochodów wciąż przyby-
wa. Do parkowania pozostaje albo część chodników, albo część 
ulicy – miejsca przed posesjami, które często przypisują sobie 
mieszkańcy, jako ich teren, bo w większości o niego dbają, 
sprzątają, odśnieżają itd. Teren ten staje się „kością niezgody”, 
kiedy parkują na nim obcy, ale też i sąsiedzi pozostawiający tam 
np. samochody służbowe, niekiedy duże, dostawcze. Wówczas 
lepiej nie narażając się na sąsiedzki konflikt zadzwonić do rady 
osiedla i zgłosić problem, bo Straż Miejska nie zainterweniu-
je, kiedy pojazd jest zaparkowany zgodnie z przepisami. Od-
rębną kwestią stają się źle zaparkowane pojazdy, blokujące, 
dojazd do prywatnych posesji, garaży. Niekiedy mieszkańcy 
piszą pisma bezpośrednio do Zarządu Dróg Miejskich z proś-
bą o uporządkowanie parkowania. Tak też było w przypadku 
ulicy Kmiecej. ZDM wystąpił z zapytaniem do rady osiedla, 
czy wskazane byłoby wyznaczenie takich miejsc postojowych. 
Ze względu na liczne blokowanie wjazdów/wyjazdów z posesji 
na ulicy Kmiecej wprowadzone zostało dodatkowe oznakowa-
nie poziome i pionowe wyznaczające obszary do parkowania. 
Zostały one wyznaczone na ogólnych zasadach, to znaczy tak 
by nie znajdowały się na wysokości wjazdów do posesji (zarów-
no po lewej jak i prawej stronie ulicy).
Wyznaczone miejsca do parkowania przeznaczone są dla 
wszystkich użytkowników dróg.
Przed wprowadzeniem powyższej zmiany część pojazdów par-
kujących stała w niewłaściwych miejscach, blokując mieszkań-
com dostęp do swoich posesji.

Tą drogą informujemy, że wystąpiliśmy do ZDM z wnioskiem 
o sukcesywne wyznaczanie miejsc parkingowych na pozo-
stałych ulicach naszego osiedla. Nie jest to może najlepsze 
rozwiązanie, ale po konsultacjach ze Strażą Miejską i ZDM 
uznaliśmy, że jest to obecnie jedyne rozwiązanie porządkujące 
parkowanie.

Dla przypomnienia – kilka ważnych informacji o parkowaniu;
zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym parkowanie 
na ogólnych zasadach oznacza, że :

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone :
–	 tylko	w miejscu	i w warunkach,	w których	jest	on	z dosta-

tecznej	odległości	widoczny	dla	innych	kierujących	i nie	
powoduje	zagrożenia	bezpieczeństwa	ruchu	drogowego	lub	
jego	utrudnienia.

–	 kierujący	pojazdem,	zatrzymując	pojazd	na jezdni,	jest	obo-
wiązany	ustawić	go	jak	najbliżej	jej	krawędzi	oraz	równole-
gle	do niej.

–	 kierujący	pojazdem	jest	obowiązany	stosować	sposób	za-
trzymania	lub	postoju	wskazany	znakami	drogowymi.

2. Zatrzymanie i postój pojazdu są zabronione
–	 w miejscu	utrudniającym	wjazd	lub	wyjazd,	w szczególności	

do i z bramy,	garażu,	parkingu	lub	wnęki	postojowej,
–	 w miejscu	utrudniającym	dostęp	do innego	prawidłowo	

zaparkowanego	pojazdu	lub	wyjazd	tego	pojazdu,
–	 w strefie	zamieszkania	w innym	miejscu	niż	wyznaczone	

w tym	celu,
–	 na obszarze	zabudowanym,	pojazdu	lub	zespołu	pojazdów	

o dopuszczalnej	masie	całkowitej	przekraczającej	16 t	lub	
o długości	przekraczającej	12 m,	poza	wyznaczonymi	w tym	
celu	parkingami.

Nie stosowanie się do powyższych przepisów jest traktowa-
ne, jako wykroczenie drogowe, którego egzekucją na terenie 
miasta Poznania zajmuje się Policja lub Straż Miejska.

Oświetlenie na ul. Zagonowej
W odpowiedzi na wniosek naszego mieszkańca uprzejmie infor-
mujemy, że Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do firmy ENEOS 
Sp. z o. o. z wnioskiem doświetlenia przejścia na ulicy Zago-
nowej. Po rozmowach ustalono, że jeżeli będzie możliwe zain-
stalowanie oprawy oświetleniowej na jednym ze stojących słu-
pów, to oświetlenie pojawi się do końca br. Jeśli jednak okaże 
się, potrzeba dostawienia kolejnego słupa, to zadanie to zostanie 
zrealizowane dopiero w roku 2013 przez firmę ENEOS Sp. z o. 
o. w Poznaniu całkowicie z jej środków.



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.

Trochę historii – 3 czerwca 2012 r. 
minęło dwadzieścia lat funkcjonowania 

samorządu na osiedlu
7 września 1991 r. grupa inicjatywna złożona z Panów: Bole-
sława Piątka, Feliksa Słomczyńskiego, Ryszarda Stachowiaka 
i Andrzeja Tomczyka wystąpiła z wnioskiem do ówczesnego 
Zarządu Miasta Poznania o powołanie samorządu pomocni-
czego Stare Winogrady. Rada Miejska Poznania uchwałą nr 
XLVI/239/92 z dnia 7 stycznia powołała Osiedle Stare Wino-
grady i wyznaczyła termin wyborów tejże rady na dzień 3 maja 
1992 r. Wybrano wówczas 18 członków Rady Osiedla. Na in-
auguracyjnej sesji rady w dniu 3 czerwca 1992 r. wybrano 
pierwszego przewodniczącego Rady Osiedla Stare Winogrady, 
a został nim p. Tadeusz Gromadzki . Powołano też pierwszego 
przewodniczącego Zarządu Rady p. Bolesława Piątka. Od tam-
tego czasu nieprzerwalnie działają w radzie naszego osiedla 
Panowie: Janusz Bielak i Janusz Wolski. Od drugiej kadencji ( 
1996 – 04-21) nieprzerwalnie do dziś wspierają radę: Pani Alicja 
Świtała i Panowie: Andrzej Baranowski oraz Zygmunt Woźny. 
Od trzeciej kadencji (2000-05-14) do dnia dzisiejszego działają 
Panie Halina Owsianna i Aleksandra Soniewicka. Od czwartej 
kadencji (2004-03-28) swoją pracę na rzecz rady rozpoczę-
ła Pani Katarzyna Owsianna działająca nieprzerwanie do dziś. 
Od dnia 30-03-2008 r. – piątej kadencji dołączyli do rady osie-
dla i działają do dziś Panie: Zofia Charłampowicz –Jabłońska, 
Maria Jurczyszyn i Panowie: Dariusz Konieczny, Krzysztof Or-
lik oraz Marcin Soniewicki. W obecnej kadencji – szóstej dołą-
czyli do nas Pani Rita Baranowska i Pan Grzegorz Sieńczewski.
Przez trzy pierwsze kadencje na rzecz naszego osiedla działał 
Pan Andrzej Tomczak. Przez dwie kadencje wspierali naszą 
radę: Pani Magdalena Łańczak-Trzaskowska oraz Panowie: Mi-
chał Rakowski, Stanisław Wawrowski, Adam Glema, Tadeusz 
Talarczyk, Andrzej Bekas, Włodzimierz Woźniak. Przez jedną 
kadencję działali w radzie osiedla Panie: Teresa Figas- Macie-
jewska, Ewa Rakowicz, Alicja Kuźnicka, Sabina Teliżyn, Ewa 
Woźna i Danuta Lijewska-Koraszewska oraz Panowie: Bole-
sław Piątek, Kazimierz Fryś, Tadeusz Gromadzki, Zbigniew Or-
szulak, Maciej Czajka, Feliks Słomczyński, Wojciech Medycki, 
Stanisław Konieczny, Arkadiusz Chojnacki, Ryszard Stacho-
wiak, Edmund Pietrzak, Czesław Łuszczewski, Michał Rakow-
ski, Witold Szała, Sławomir Urbaniak, Zygmunt Wegner, Marek 
Durczak, Krzysztof Kapek, Jacek Wojnarowicz, Ryszard Nowa-
czewski, Dawid Bilski, Tadeusz Polański, Bartłomiej Garczyk 
i Robert Cieślak.
Tą drogą pragniemy Wszystkim podziękować za dotychczaso-
we osobiste zaangażowanie oraz poświęcenie własnego czasu 
na rzecz rozwoju i poprawy wizerunku naszego osiedla.

Przewodnicząca Rady Osiedla i Zarząd Rady Osiedla-

Co nas cieszy?
1. Zapadła wreszcie decyzja o priorytetowym po-

traktowaniu miejscowego planu dla obszaru 
„Rejon ulicy Na Szańcach”. Taka informacja 
dotarła do rady osiedla w ostatnich dniach listo-
pada z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Jest 
nadzieja na szybsze uchwalenie planu.

2. Cieszy nas ogromnie postawa naszych wspa-
niałych mieszkańców . Dziękujemy za zaan-
gażowanie w naszą akcję również Państwa 
znajomych z innych dzielnic Poznania. Odzew 
na apel w sprawie ratowania parku Cytadela, 
po I konsultacjach w sprawie przygotowywane-
go miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego przerósł nasze oczekiwania. To nie-
bagatelny sukces. Z przyjemnością informujemy, 
że zebraliśmy wnioski w ilości 965 szt. W MPU 
usłyszeliśmy, że takiego „wysypu” w historii 
pracowni jeszcze nie odnotowano. Wnioski spły-
wały również drogą elektroniczną ( nie znamy 
końcowego wyniku). Mamy nadzieję, że jest 
to znaczący sygnał dla władz miasta Poznania. 
 

Co nas smuci?
1. Dodatkowe piętro, jakie pojawiło się na ul. Ba-

stionowej na powstającym kompleksie budyn-
ków po dawnym hotelu „Trawiński”. Według 
przeprowadzonej kontroli PINB mają tam być 
pomieszczenia techniczne dla wind i klimatyza-
torów. A my podejrzewamy, że te pomieszcze-
nia zostaną z czasem przekształcone na kolejne 
mieszkania. Po co tak duże okna na tej kondy-
gnacji? No chyba, że odpoczywające windy i kli-
matyzatory będą podziwiać z góry park Cytadela.

2. PINB stwierdził, że w bazie na terenie parku 
Cytadela przeprowadzono już pierwsze prace re-
montowo-budowlane bez jakichkolwiek, wyma-
ganych pozwoleń i zgłoszeń. To skandal i tyle.


