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CO MOGŁOBY POWSTAĆ W MIEJSCU DAWNEJ
WesołychBAZY
i radosnych
ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ NA CYTADELI?
Świąt
tamtym czasie były elementem procesu całkowitego zahamoBożego Narodzenia
wania rozwoju przestrzennego struktury miejskiej na okres
blisko czterdziestu lat. Pomimo tego
wartowszyskiego
ten rozdział histooraz
rii przybliżyć gdyż z jednej strony zadecydował on o takim a
nie innym kształcie obecnego Poznanianajlepszego
i również pozostawił w
jego strukturze charakterystyczne obiekty o skali założenia, z
w sprawę.
nadchodzącym
których mało, kto zdaje sobie dzisiaj
W chwili obecnej
pozostałości owych umocnień ze względu na swoją formę jak
Nowym
2007zaini unikalność w skali europejskiej,
cieszą się Roku
dość dużym
teresowaniem zarówno ze strony mieszkańców jak i turystów i
życzy
warte są eksponowania w różnych formach. Dlatego stworzenie
takiej ekspozycji stałoby się elementem
promocji
i atrakcyjności
Rada
Osiedla
turystycznej dla naszego miasta. Nowy obiekt na pewno ożywiłby działające na Cytadeli oddziały
Wielkopolskiego
Muzeum
Stare
Winogrady
Ucieszyła nas informacja, że Zakład Lasów Poznańskich
rozwiązał (kontrowersyjną dla nas) umowę z Wyższą Szkołą
Zawodową „Kadry dla Europy”.
Od dawna zastanawialiśmy się nad zagospodarowaniem tego
terenu, ale w taki sposób, aby nie zakłócał on charakteru Cytadeli, wiązał się z jej historią i zakończył dziwne zakusy, pomysły
DZIAŁANIA LCP SKIEROWANE DLA
na jej zabudowę ( przed laty hotel, budynki urzędu etc.) Naszą
MIESZKAŃSÓW
OSIEDLA
STARE
WINOGRADY
propozycją jest wybudowanie
w tym
miejscu,
uwzględniając
istniejące dwa nowe budynki obiektu pod makietę twierdzy PoW trakcie realizacji na terenie Osiedla Stare Winogrady projektu
znań. Chodzi nam o stworzenie obiektu wystawienniczego wraz
LOKALNE CENTRA PARTNERSTWA – ORGANIZOWANIE SPOzŁECZNOŚCI
pomieszczeniami
towarzyszącymi
na potrzeby
stałej
ekspozyLOKALNEJ
Z RADAMI OSIEDLI,
który
wpisuje
się w
cji
Poznanianazlata
przełomu
XIX
i XX
wieku. Po
Planmakiety
Rozwojumiasta
Miasta Poznania
2005-200
została
przeprowadzobudowie
makiety
miasta
średniowiecznego
i osady pierwszych
na diagnoza
społeczności
Osiedla.
W wyniku przeprowadzonych
badań
potrzeb i na
zasobów
Osiedla
oraz spotkań
z mieszkańcami
stwierdzono,
iż
Piastów
Ostrowie
Tumskim
makieta
ta byłaby trzecią
z kolei
problemami społeczności
lokalnej Osiedla
Winogrady
są min.; inteopowieścią
o jakże burzliwym
i nie Stare
zawsze
szczęśliwym
rozgracja naszego
osób starszych,
poszerzenie
informacji
dla mieszkańców
na itemat
woju
Poznania.
Oprócz
zmiennego
oświetlenia
odkontaktu z Dzielnicowymi, Strażą Miejską, problem remontu dróg oraz
powiedniego udźwiękowienia istotną nowością w odróżnieniu
poszerzenie współpracy Rady Osiedla z terenem Wilczaka.
od poprzednich
makiet
i ich sposobu
prezentacji
byłoby
wproMając na uwadze
powyższe
proponujemy
następujące
działania
w
wadzenie
elementów
ruchomych
wymiennych
i
zmieniających
zakresie wymienionych problemów jak również dodatkowe działania
swoje
położenie
w trakcie prezentacji,
co znacznie
uatrakcyjnizmierzające
do urozmaicenia
spędzania wolnego
czasu mieszkańców.
Działania
te będą
konsekwentnie poszerzane i realizowane na rzecz
łoby
oglądanie
widowiska.
mieszkańców
Osiedla
Stare Winogrady. jak mówi jego twórca p.
Celem tego
przedsięwzięcia,
Krzysztof Przybyła jest stworzenie widowiska typu światło i
I. KONKURS FOTOGRAFICZNY „Magia Mojej Dzielnicy”
dźwięk,
którego podstawą byłaby makieta XIX wiecznego PoGłównym celem konkursu jest aktywizowanie mieszkańców do
znania
w
skali 1: 150 ukazująca ówczesny przestrzenny układ
podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie dzielnicy oraz
miasta
wraz
charakterystycznymi
pruskimi
przedstawienie zprzez
mieszkańców za pomocą
zdjęć, obwarowaniami
ciekawych miejsc
fortecznymi tak zwanej „Twierdzy Poznań”. XIX wiek, bowiem
pozostawił w strukturze miasta pruskie obwarowania, które w

Walk Niepodległościowych: Muzeum „Armii Poznań” i Muzeum Uzbrojenia.
To wszystko jest jednak dużym wyzwaniem, bo jak wiadomo
to będzie
nabyła
którą
potrzeba
pienięznajdujących
siękosztowna
w dzielnicy. inwestycja,
Tematyka zdjęć
dowolna.
Zdjęcie
modzy.
Zastanawialiśmy
się
jak
możemy
wesprzeć
ten
nasz
projekt
gło przedstawiać budynki, osoby, pomieszczenia wszystkie istotne dla
osoby
fotografującej,
i oto jego
warianty:obiekty pozwalające na przedstawienie dzielnicy.
Warunkiem
było dołączenie
do zdjęcia
opisu dopełniającego
1. bardzo
optymistyczne
– pieniądze
znajdą się fotografie
w budże-i
odpowiadającego
tematowi
konkursu.
cie miasta
i tu koniec
naszej roli
Zależy
nam naoptymistycznie,
promowaniu dzielnicy
i pokazywaniu
jej wizerunku.
2. mniej
ale realne
–bierzemy
udział w
Konkurs trwał do 24 listopada 2006r.
konkursie Budżetu Obywatelskiego, przedstawiamy
nasz projekt
i dzięki
poparciu mieszkańców Poznania (
II. POZNAJ
SWOJEGO
DZIELNICOWEGO.
głosowanie,
do
czego
już zachęcamy)
uzyskujePoznaj Swojego Dzielnicowego gorąco
to spotkanie
dla mieszkańców
osiedmynapotrzebną
kwotę
na realizację
tego pełniących
przedsięwzięcia
la, które ma
celu bliższe
poznanie
Dzielnicowych
służbę
na terenie iOsiedla
Stare Winogrady, zakresu ich obowiązków, rejonami
po sprawie.
działania
odpowiedzi
na zadawanew
pytania.
Podczas spot3. oraz
nie uzyskanie
ma pieniędzy,
przegrywamy
konkursie-,
więc
kania mieszkańcy
osiedla
dowiedzą się,
jest odpowiedzialny
ład zi
czekamy
i pilnujemy,
abyktoznów
na Cytadeli za
ktoś
porządek na osiedlu, do kogo zwracać się z interwencjami i w jakich spraczymś „nie wypalił”.
wach. Na spotkanie zostali zaproszeni Dzielnicowi z Komisariatu Policji
Jeśli
macie
Państwo
inne pomysły
to Miejskiej
zgłaszajcie
je nam,Poznań
bo co
Poznań Północ
oraz przedstawiciele
Straży
z Oddziału
dwie
głowy
to
nie
jedna.
Winogrady.
Spotkanie odbyło się 6 listopada 2006r. o godzinie 8.00 w Szkole
Podstawowej nr 38 na ul. R. Brandstaettera 6 w Poznaniu.
Halina Owsianna
III. TAŃCE W KRĘGU DLA SENIORÓW.
Wyjaśnienie
opóźnienia
gazetki
Zapraszamy do niecodziennego
spotkania z tańcami
w kręgu. Tań-



bardzo,
nasza czasu
gazetka
wychodzi
z takimdla
cePrzepraszamy
w kręgu to jedna
z form że
spędzania
wolnego,
przeznaczona
Wszystkich,
bez względu
na wiek
i możliwościże
fizyczne.
wspaniały
opóźnieniem.
Jednocześnie
wyjaśniamy,
w tym To
roku
ukasposób
relaksu,
oddechu
od
codzienności.
To
często
sposób
na
przywróżą się tylko 3 numery naszego kwartalnika. Niestety nie
zacenie
spontaniczności,
nadziei i budżecie
radości w życiu.
Okazja dokwoty
spotkania
bezpieczyliśmy
w naszym
odpowiedniej
na z
samym Sobą jak i drugą Osobą. Proponujemy tańce z różnych kultur:
ten cel i sprawa przepadła w pierwszym przetargu.
tańce izraelskie, greckie, rosyjskie, celtyckie,irlandzkie… Cechą wspólną
ciąg dalszy na str. 

CZY
ZABIERAĆ GŁOS W SPRAWACH,
KTÓRE
DOTYCZĄ?
oglądanie wywołanych
już zdjęć iNAS
opowiadanie
o nich. W dalszej
ciąg dalszyWARTO
na str. 
zajęć dzieci starają się przygotować książkę pod tytułem Ja
ENIGMATYCZNA INWESTYCJAczęści
NAindywidualnie
STOKU
iFIRMY
otaczający mnieCHANG
świat (można je robić
lub w gru-

jest ich prostota, nieskomplikowane kroki, poczucie bycia ,,razem”. Każdy z tańców przekazuje inną historię przez to dodatkowo wzbogacając
wspólne spotkania.
Spotkanie taneczne
skierowane
do kilka
wszystkich
Seniorów
Odpowiedź
wydajebędzie
się oczywista.
Przez
dziesięcioleci
z Osiedla Stare oWinogrady
i będzie
miało do
na celu
integrację
środowiska
walczyliśmy
demokrację,
o prawo
głosu,
o to by
Ci, któosób starszych.
rych
wybieramy słuchali tego, co mamy do powiedzenia i ABY
Pierwsze spotkanie „Tańca w kręgu” to spotkanie integracyjne przeNASZE
PRAWA BYŁY RESPEKTOWANE. Najpierw walczywidziano pod koniec m-ca listopada 2006 r. Natomiast od stycznia 2007 r.
liśmy
a
teraz
spoczęliśmy
na laurach.
Czy
wydaje
namsięsię,
że raz
to,
zaprosimy Państwa
do cyklicznych
spotkań,
które
odbywać
będą
co
osiągnęliśmy
to
już
szczyt
możliwości
demokracji?
Dlaczego
w tygodniu.
po tak
krótkimDLA
czasie
jesteśmyWIDZA.
bierni, wycofujemy się z wpłyIV. BAJKA
MŁODEGO
Projekt
adresowany
jest do dowolnie
licznej grupy
dzieci.
Jest formą
wania
na naszą
rzeczywistość,
decydowania
o losie
naszym,
naosiedlowego,
dziecięcego
jak również swoistego klubu filmowego
szych
bliskich
i naszegokina,
otoczenia?
dla małego
widza.
Prezentowane filmy
to stare,
w teleMy, jako
przedstawiciele
naszej
małejniewyświetlane
społecznościjużsłuchawizji bajki dla dzieci, albo takie dziecięce filmy, które powstały dla małych
my
uważnie, co Państwo mają do powiedzenia. Zbieramy głosy,
odbiorców w innych krajach i w Polsce nieznane.
opinie,
doradzamy, pomagamy jak radzić sobie z ...... Problem
Każda projekcja poprzedzona byłaby rozmową z dziećmi na temat
polega
na
dzięki
nieco pochodzi
wypaczonej
prawo
twórcy danejtym,
bajki,żekraju,
z którego
oraz demokracji
techniki za pomocą,
własności
jest
już
respektowane,
ale
traktowane
dziwnie
wyktórej film został zrealizowany. Spotkania kończyłyby rozmowy na temat
biórczo.
Oznacza to,filmów,
że teoretycznie
właściciel
zbudowanej
treści prezentowanych
utrwalające wiedzę,
jaką mali
widzowie
pozyskaliby w trakcie
warsztatów.
Jednocześnie
wysoką wartość
nieruchomości
ma wpływ
na to,
co obok poprzez
niego powstanie,
ale
artystyczną
jak i pozytywne
te filmy
w
praktyceprezentowanych
odpowiednio filmów,
„przekonany”
urządtreści,
użyjektóre
wszelkich
ze sobą niosą,
pewnością
chwytów,
abyz całą
prawo
nowego inwestora stało ponad wszystkim
Bajka dla młodego widza to cykl trzech spotkań, które pozwolą wzboinnym. Dlatego nadal warto przyglądać się nowo powstającym
gacić audiowizualną świadomość dzieci.

budynkom, sąsiadom, którzy pod pretekstem domu jednorodzinnego,
na terenie
przeznaczonym
wyłącznie pod taką zabuV. SPOTKANIE
Z KSIĄŻKĄ
DLA SENIORÓW.
dowę
budują
przekraczający
wszelkie
normy
wysokościowe
Celem wykładów literackich dla seniorów jest
zarówno
prezentacja XXi
wiecznej klasyki literackiej,
jak też zapoznanie
odbiorców
wybranymi
popowierzchniowe
– biurowiec.
Biurowiec,
czyli zmiejsce
pracy
zycjami
z zakresu
literatury
polskiej. Doświadczenia
pracy
dla
wielu
ludzi, współczesnej
którzy nie będą
tu mieszkać,
nie będą się ztroszz osobami
starszymi
że seniorzy
są bardzoani
otwartymi
odbiorczyć
o ogródek,
niepokazują,
będą cieszyć
się zielenią
otaczającą
ich
cami literatury, zainteresowanymi zarówno książkami im znanymi, jak też
przyrodą. Przyjadą samochodem, zaparkują go pod oknem sąnajnowszymi pozycjami, szczególnie tymi stanowiącymi wydarzenia litesiada
wyłączą silnik...
albo nie.dyskutowanymi.
Nawet, jeśli kolejna
kondygnarackie,inagradzanymi,
powszechnie
Dzięki przystępnemu
cja
zabierze
sąsiadom
całe
światło,
cały
teren
zielony
przybliżeniu osobom starszym literatury współczesnej, mają Onizostanie
poczucie
przykryty
podwparking,
a samochody
do
pełniejszegobetonem
uczestnictwa
kulturze, zmniejsza
się Ichpracowników
poczucie wyobcowania i zatrują
funkcjonowania
na marginesie
życia społecznego
reszty
powietrze.
My, mieszkańcy
domów zi kulturalnego.
ogródkami
Książki prezentowane
w trakcie
wykładów
literackich
dla seniorówzdrowe
wywobezpowrotnie
tracimy
swoją
prywatność,
intymność,
dzą się z tzw.bo
literatury
środka,głównym
co oznacza,celem
że są one
więcej niż
literaotoczenie,
za płotem
jestczymś
zarabianie
pienięturą lekką, łatwą i przyjemną. Dyskutowane fragmenty większych powieści
dzy
– wszelkim sposobem, za wszelką cenę.
lub krótsze utwory mają nieść zarówno satysfakcję intelektualną, jak też
Nadto – ciekawostką jest fakt, że oto my – „starzy” właściprostą przyjemność z obcowania z dobrą literaturą.
cieleWśród
działek
nie otrzymujemy
warunków
ale kiedy
prezentowanych
autorów
znajdą sięzabudowy,
między innymi
nastętylko
zrezygnujemy,
odpuścimy
i
sprzedamy
–
nowy
pujące nazwiska: Wisława Szymborska, Jarosław Iwaszkiewicz, właściCzesław
ciel
zyskuje
nowe,
dużo Karol
większe
prawa.
Tak Kapuściński,
się stało w Andrzej
dwóch
Miłosz,
Wiesław
Myśliwski,
Wojtyła,
Ryszard
Stasiu, Olga Tokarczuk,
Bohumil
Hrabal,
JanPierwszy
Sztaudynger,
Erich Maria
przypadkach
terenów przy
ul. Na
Stoku.
to apartamenRemarque,
Blixen,
Agata Christie,
Isaak wyrósł
Bashevisbłyskawicznie
Singel, Tadeusz
towiec
na Karen
samym
początku
ulicy, który
Konwicki
po
tym, jak poprzedni właściciel otrzymał odmowę. Teraz gra
toczy się o drugi kraniec tej samej części ulicy. Klin zieleni, któWykłady będą przebiegać według poniższego planu:
ry
nigdy niesylwetki
został pisarza
zabudowany,
który
powinien
. tam
Przedstawienie
– biografia,
dorobek
twórczypozostać
artysty
w
niezmienionym
stanie,
stoi
przed
groźbą,
że
kolejny
właści2. Prezentacja twórczości wybranego pisarza – omówienie najwybitciel niejszych
dopnie tego,
co
nie
udało
się
poprzedniemu.
Póki,
co
udaosiągnięć, lektura wybranych fragmentów
3. nam
Rozmowa
ze słuchaczamiproces.
na tematNa
twórczości
i osoby
artysty.
ło
się powstrzymać
jak długo?
Nie
wiadomo.
Spotkanie
z książką
dla Seniorów
spotkania
cykliczne,
które odbyInwestor
składa
kolejne
wnioski,tobędzie
usiłował
wybudować
waćna
się stromym
będą raz w stoku,
tygodniu
do końca
grudnia
2006 r. adresowasię
który
jakomiesiąca
zagrożony
osuwiskiem
powine do wszystkich seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady.
nien
być pod szczególną ochroną. Taką samą jednak ochroną
winni
objęci najbliżsi
sąsiedzi tego
Bo to im najVI.być
WARSZTAT
FOTOGRAFICZNY
DLAterenu.
DZIECI.
bardziej
zagraża
ta
inwestycja.
To
oni
stoją
przed
poważnym
Warsztaty dla dzieci - Ja i otaczający mnie świat !
ryzykiem,
że
nieumiejętnie
wykonane
prace
ziemne
. Pierwsza część zajęć to próba wspólnego zastanowienia mogą
się nadspotym
gdzie żyje?
Co mniebudowlaną
otacza, jakiesąsiednich
są moje marzenia?
Kto i co
jest dla
wodować
katastrofę
budynków
(pękanie
mnie
ważny? Jak
spostrzegam
otaczający
mnie świat? Co
w nimkilka
lubię
ścian,
osunięcie
gruntu
naruszenie
fundamentów).
Jeszcze
a co chciałbym
zmienić?
Co jest
lat temu
poprzedni
właściciel
nienajpiękniejsze?
otrzymał zgody ani Miejskiej
Rozdajemy dzieciom jednorazowe aparaty fotograficzne, (którePracowni
Urbanistycznej, ani Konserwatora Zabytków ani Wyzapewniamy) i prosimy, aby za pomocą nich postarały się przedstawić
działy
Urbanistyki
i Architektury. Wszystkie te jednostki były
otaczający ich świat. Po kilku dniach zbieramy aparaty i wywołujemy
przeciwne
a
rada
osiedla
była zapewniana, że teren ten nigdy
zdjęcia (to też w naszym zakresie).
nie
zostanie
zabudowany,
aż (czas
tu nagle
okazuje
2. Kolejne spotkanie z dziećmi
spotkania
20 się,
min.)żetosytuacja
wspólne
ulega zmianie na korzyść kolejnego właściciela tych działek.

pach). Zadanie plaga na zrobieniu książki z ilustracjami w postaci

zdjęć
do nich
i symboli.
Teraz
jużi dopisaniem
teren nie jest
taktytułów
cenny opowieści
przyrodniczo
ani konserwa3. Trzecie spotkanie z dziećmi zakłada wspólne przygotowanie latawcy
torsko,
jak
dawniej.
Dwie
instancje
decydujące
o
tym,
że można
(czas zajęć 80 min). (Praca indywidualna lub w grupach) Jest to też
go zabudować
nie
przestrzegają
przepisów
ustawy
i
ewidentnie
chwila zastanowienia się nad tym, jakie są moje marzenia? Jak chciałnaginają
je do
swoich
a może
Changa)zmienić?
potrzeb.Wszystkie
Planowana
bym, aby
wyglądał
mój(?świat?
Co chciałbym
one
inwestycja
nie kontynuuje
ani funkcji
ani linii
zabudowy,
wyzostaną umieszczone
w maleńkiej
skrzyneczce
wcześniej
przygotowanej z bardzo
lekkiegoparametrów.
drewna, któraWyrok
będzie dołączona
do latawca.Sądu
Przy
sokości
czy innych
Wojewódzkiego
wspólnym puszczaniu
latawcy na koniec
zajęć skrzyneczka
otAdministracyjnego
jednoznacznie
stwierdza,
że prawozostaje
zostało
warta i mało
marzenia
„wędrują
do świata”
– który może
je spełni:)
złamane,
tego,
że Prezydent
wydając
swoją
decyzję działa
Warsztaty fotograficzne dla dzieci to trzy spotkania, które chcemy zaniezgodnie z ustawą (dla zainteresowanych czytaj na stronach
proponować dzieciom jeszcze w 2006r.
orzecznictwa sądowego <orzeczenia.nsa.gov.pl> pod sygnaturą
II SA/Po
154/12).
Figiel, na którym
bazują przekraczający
praVII. BAL
DLA SENIORÓW
POŁĄCZONY
Z WYMIANĄ MIĘwo
polega
na
tym,
że
właściciel
sąsiedniego
terenu
ma
status
DZYPOKOLENIOWĄ I PRZEDSTAWIENIEM TEATRALNYM.
Bal jedynie
dla Seniorów
to ciąg dalszyo spotkań
środowisko
strony
w postępowaniu
wydanieintegrujących
warunków zabudowy.
osób starszych
z terenu Osiedla
Stare Winogrady.
Do uczestnictwa
zaproUrząd
na wątpliwości
odpowiada,
że na protest
jest jeszcze
za
simy osoby biorące
pierwszym przepisów
spotkaniu integracyjnym
„Tańce
wcześnie,
ale jeśliudział
przywominięciu
dojdzie do postęw kręgu” oraz wszystkich Seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady.
powania
w sprawie pozwolenia na budowę – nikt już nie będzie
W ramach Balu dla Seniorów przewidziane jest przedstawienie teatralne
miał
prawa
głosu, a nowy inwestor zrobi, co będzie chciał, nie
wystawione przez młodzież z Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych z ul.
licząc
się
z
interesem
sąsiadów.
Dochodzenie
prawa
do odszkoRaszyńskiej 48 w Poznaniu,
tańce w kręgu,
muzyka oraz
poczęstunek.
Bal
dowania
za
ewentualną
katastrofę
budowlaną
będzie
będzie miał również charakter wymiany międzypokoleniowej. procesem
Zaproszotrudnym,
kosztownym,
a mieszkać
gdzieś
trzeba. która
na zostaniedługim
równieżi młodzież
z terenu
Osiedla Stare
Winogrady,
wcześniej
pomoże głosów,
w przygotowaniu
wystroju
Sali balowej.
Od naszych
od naszej
decyzji,
od naszego wyboru
Na BAL
Państwa
w miesiącu styczniu
2007r. czy też nie.
zależy,
czy zaprosimy
prawo będzie
bezwarunkowo
szanowane
Mamy na to wpływ, choć czasami nam się wydaje, że nasz głos
Sporządziła: Magdalena Kryszkowska
niczego nie zmieni. Wystarczy,
aby wielu wokół dało się przeOrganizator Społeczności Lokalnej
konać – a zwycięstwo będzie w naszych
rękach. Nie marnujmy
Tel. 0600-39-8-79
tej możliwości! Pilnujmy naszych praw, egzekwujmy je, nie pozwólmy się oszukiwać. Rada osiedla i Stowarzyszenie Miłośników Parku Cytadela służą radą i pomocą.

Komunikat

Zofia Charłampowicz-Jabłońska

Mieszkaniec naszego osiedla Pan Marian Rosada prosi o kontakt (przez przewodniczącą rady) i informacje od mieszkańców,
którzy pamiętają wzniesienie, oznaczone granitową płytą, znajdujące się na terenie obecnego kortu TKKF- u. Może ktoś posiada fotografię z tamtego okresu. Miejsce to upamiętniało zderzenie dwóch
samolotów.
Od
kilku lat na naszym osiedlu realizujemy program pomocy

Zaproszenie na gimnastykę

osobom starszym – zwłaszcza paniom, które przekroczywszy
pięćdziesiąty rok życia borykają się z problemami natury
Telefony Alarmowe
fizycznej. Pogarszającej się kondycji zdrowotnej można w
999 - Pogotowie
pewien
sposób Ratunkowe
przeciwdziałać a przynajmniej spowolnić
998 -proces.
Straż Pożarna
ten
Sprzyjają temu rozsądnie zaprogramowane
przez
specjalistę ćwiczenia. Zajęcia rekreacyjno-sportowe
997 - Policja
odbywają
się- Komisariat
dwa razyWinogrady
w tygodniu w TKKF na ul.
06 820 60 97
06 856 03 9711
- Komisariat
Stare Miasto
Winogrady
i prowadzone
są przez doświadczonego
06 825 09 97 - kinezygeronto-profilaktyki.
Sekcja Prewencji – Dzielnicowi W programie
instruktora
(oś. Przyjaźni paw. 25 I piętro)
mamy:
0 609• 600ćwiczenia
837 - mł. aspirant
Tomasz Korek
(rejon; Słowiańska,
gimnastyczne
ogólnorozwojowe
z
Gronowa, Winogrady, Ks. Mieszka I )
drobnym
sprzętem sportowym
0 609 600 698 - sierżant Łukasz Śramski
• gimnastykę
z elementami jogi
(rejon: Słowiańska, Gronowa, Winogrady, Armii
• ćwiczenia
usprawniające
Poznań, Szelągowska)na siłowni
•
Nordic-walking
0 609 600 54 - starszy posterunkowy Wojciech Serafin
• i inne (rejon: Wilczak, Szelągowska)
Zapraszamy serdecznie do udziału, zarówno Panie jak i Panów.
986 - Straż Miejska
606 986 986 - SMS Straż Miejska
i zapisy:
06 822 32Szczegółowe
 - Straż Miejskainformacje
oś. B. Chrobrego
7
995 - Pogotowie MPK tel. 604 333 993
994 - Pogotowie
Wod. Kan. - Biuro ZW TKKF
Informacje
993 - Pogotowie Ciepłownicze
tel. (61) 8531-541
992 - Pogotowie Gazowe
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Nowe
porządkiBezpieczne
w kilkuOsiedle
krokach
Poznaj swojego
dzielnicowego.
Stare Winogrady
Związek Międzygminny „Gospodarka Policja
997 /należy
Straż
Miejska
 Deklarację
wysłać
pocztą na ad- 986
 W okresie wegetacyjnym raz na dwa tyOdpadami Aglomeracji Poznańskiej”

res Biura Związku lub złożyć w delegaturze godnie odbierane będą odpady zielone zbiedo:
związku znajdującej się Strażnicy
na terenieupoważnieni
gminy lub są rane
w workach lub pojemnikach.
- legitymowania osób,
miasta lub przynieść do Biura ZM GOAP.    Do 15 sierpnia (następnie co 2 miesiące)
- zatrzymywania sprawców czynów karalnych,
Deklarację wypełnić można online – jednak- mieszkańcy zobowiązani są wnieść opłaty za
- stosowania środków przymusu bezpośredniego,
że nie jest to równoznaczne
z jej złożeniem.
odpadami komunalnymi.
- nakładania
grzywien wgospodarowanie
postępowaniu mandatowym,
Wypełnioną w ten sposób
deklarację
należy
- usuwania i blokowania kół pojazdów,
wydrukować, podpisać -i dostarczyć
ZM STAWKI
wydawaniudo
poleceń,
 Regulamin utrzymania czystości i po- GOAP.
- udzielania pouczeń, Stawka w przypadku nieruchomości zarządku w zakresie gospodarowania odpada-  Na podstawie złożonych deklaracji Zwią- mieszkałych wynosi 12zł od osoby za mie- kierowania wniosków w sprawach o wykroczenia,
mi komunalnymi na obszarze gmin wcho- zek Międzygminny GOAP
mieszkańjeśli zdecydujemy się segregować od- prześle
prowadzenia
czynnościsiąc,
sprawdzających,
dzących w skład Związku Międzygminnego com harmonogram płatności
pady, od
lubinstytucji
20zł odpaństwowych,
osoby za miesiąc,
jeśli nie
na rok
2013 pomocy
- żądania
niezbędnej
samorządowych.
„Gospodarka Odpadami
Aglomeracji
młodszy aspirant
TomaszPoKorekoraz subkonto bankowe,Straże
Miejskie
powołane
są do: segregować odpadów. W przypadku,
na które
należy
do- chcemy
znańskiej” jest aktem
prawarejon
miejscowego
– konywać
(nadzoruje
ulic: Słowiańska,
Gronowa,
ochrony spokoju
i porządku
mieście,
gdy wwgospodarstwie
domowym jest 4 i więco 2 miesiące -płatności.
Informakażdy mieszkaniec
ma obowiązek
ustawowy
Winogrady,
ks. Mieszka
I)
czuwania nadbędą
porządkiem
i kontroli ruchustawka
drogowego,
cej mieszkańców,
spada o 5% za każcje zawarte w deklaracji- weryfikowane
znać ww. dokument.
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru
0 609danych
600 837z ewidencji
- zabezpieczaniu
miejsc dą
przestępstw,
katastrof
i awarii, szczegółowy wywzględem
nieruchomokolejną osobę
(rozpiskę
 Od 1 maja do 3 czerwca br. mieszkańcy/ ści i ludności oraz innych
- źródeł
zabezpieczania
obiektów
kazgminnych,
stawek można zobaczyć w przykładowej
jak takich
zarządcy/najemcy/właściciele nieruchomo- jak np. zużycie wody, rejestr
- przestrzegania
prawa lokalnego,
lub zakładce stawki za wywóz).
działalności przepisów
go- deklaracji
współdziałaniaitp.
z właściwymi
w zakresie
ratowania
życia,
ści zamieszkałych i niezamieszkałych są zo- spodarczej i organizacji -pozarządowych
W ceniepodmiotami
12zł dostajemy
pojemnik
na odpady
zdrowia i ochrony mienia.
bowiązani do złożenie deklaracji o wysoko-  Do 1 lipca należy rozwiązać
dotychcza- komunalne zmieszane (czyli te, których nie
sierżant Łukasz
Śramski koNie godząc się i występując przeciwko:
ści opłaty za gospodarowanie
odpadami
sową umowę z firmą odbierają odpady, aby jesteśmy w stanie wrzucić do worków- odpa- niszczeniu urządzeń użytku publicznego i zieleni,
(nadzoruje
rejon ulic:
Słowiańska, Gronowa,
munalnymi, której
wzór formularza
zawiera
uniknąć podwójnej opłaty za wywóz odpa- dy zbierane selektywnie) oraz worki na pa- zaśmiecaniu miejsc publicznych,
Winogrady,
Armii
Poznań, Szelągowska)
Załącznik nr 1 do
uchwały Nr
VII/39/2013
pier, przez
plastik,
szkło białe
i kolorowe. W cenie
dów.
braku utrzymania czystości
właścicieli
posesji,
kontakt
telefoniczny
w
czasie
dyżuru
0
609
600
698
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  Firma wybrana w -przetargu
20zł pojazdów,
dostarczany jest pojemnik na odpady
przez ZM
niewłaściwemu
parkowaniu
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Po- GOAP dostarczy nieodpłatnie pojemniki na zmieszane, do którego wrzucamy wszystkie
- nie przestrzeganiu obowiązków przewidzianych dla osób utrzymujących
znańskiej” z dnia 28 marca 2013 roku.
odpady komunalne zmieszane
oraz worki fo- odpady komunalne.
zwierzęta,
 Deklarację otrzymać można w siedzibie liowe (zabudowa jednorodzinna)
lub barwne
- stwarzaniu
zagrożenia dla życia lub zdrowia osób
ZM GOAP, w delegaturach Związku znajdu- pojemniki (zabudowa wielorodzinna
i nieru-do: Więcej informacji dostępnych na
Przekazuj informacje
starszy posterunkowy Wojciech Serafin
jących się przy urzędach miast i gmin oraz chomości niezamieszkałe)
stronie
www.goap.org.pl
odpady SM
zbiera- na
oddziałów
czynnych
całą dobę
(nadzoruje rejon ulic: Wilczak, Szelągowska)
pobrać ze strony internetowej.
- oficera dyżurnego Komendy Straży Miejskiej m. Poznania
ne selektywnie
kontakt telefoniczny w czasie dyżuru
0 609 600 .54
ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań
www.goap.org.pl
zm@goap.org.pl
Biuro Obslugi Klienta:bok@goap.org.pl
INFOLINIA: 61 624 22 22

tel. 0 6 822 32 
oddziału SM czynnych na I i II zmianę - Winogrady, oś. B. Chrobrego 7

CZY POŻYTEK PUBLICZNY W NASZYM MIEŚCIE
ZAWSZE JEST
tel. 061 82 07 972
WAŻNIEJSZY OD PRYWATNEGO?TEL
* >986<
-

młodszy inspektor Jarosław Dobicki

SMS >606 986 986<
względy u naszyche-mail:
władz?sm@um.poznan.pl
Coraz częściej odnosimy wrażenie,
że każdy, kto zgłosi się do Urzędu z odpowiednim „argumentem”
otrzymuje takie warunki zabudowy, jakich sobie życzy. Jaki to argument – nie wiem, nie ośmielę się nawet zgadywać. W uzasadnie1.
wszystkim do
zaśmiecanie
osiedla. Obchód
przeprowadzony
w
niu Przede
przygotowanym
kolejnej, wydanej
z naruszeniem
prawa dedniu 29..br. przez Komisję Porządku naszej rady wraz z przedstacyzji o warunkach zabudowy znalazło się ostatnio takie, niezwykle
wicielami Straży Miejskiej potwierdza, że te same tereny wymagają
frapujące
stwierdzenie:
ciągłego
sprzątania. Po pół roku, bo wiosną służby miejskie oczyściZe
względu
na występujące
na terenie
przy ul. zSzelągowskiej
ły wskazane przez
nas miejsca mamy
tzw. powtórkę
rozrywki.
protesty społeczne oraz ze względu na wyżej wymienioną niezgodność projektowanej inwestycji z zapisami zawartymi w Studium..., i
jednocześnie pojawiające się przesłanki do ewentualnej akceptacji
zaproponowanej inwestycji, sprawa winna być przeanalizowana i
przedstawiona Prezydentowi.
Jesteśmy ogromnie ciekawi, jakie „przesłanki” nakazują urzędnikom lawirować, ignorować w wydawanych decyzjach zalecenia
WSA, poświadczać w dokumentach nieprawdę czy wreszcie po
prostu łamać prawo,? Czy Urząd Miasta i Pan Prezydent są tak
daleko od Ratusza, że nie widzą, wyrytych na jego elewacji, historycznych słów przestrogi dla tych, którzy sprawują władzę w
mieście,: NON ACCIPIES MUNERA, QUIA EXCOECANT
OCULOS SAPIENTIUM ET DEPRAVANT CAUSAS IUSTORUM
(Niepomiędzy
będzieszAleją
brałSolidarności,
darów, albowiem
dary
zaślepiają
oczy
Pas
zieleni
a garażami
bloku
Wilczak 13.
mądrych i deprawują osąd sprawiedliwych). Jest tam jeszcze
2. Dziury w jezdniach. Zgłoszenia i obietnice nie pomagają. Ostateczkrótsza sentencja i bardziej dosadna: POŻYTEK PUBLICZNY
ny termin dawno minął. ZDM zobowiązał się, że do dnia 3 sierpZAWSZE
WAŻNIEJSZY
OD PRYWATNEGO.
O atym
chyba
nia br. wszystkie
dziury zostaną
załatane. Dziś ZDM,
właściwie
wszyscy
przy
pl.
Kolegiackim
już
dawno
zapomnieli.
jego pracownicy przyznają, że nie dają rady. Jest tylko jeden zakład

Nawiązując dozeartykułu
p. Aleksandry
Przybylskiej z poznańStraży Miejskiej
Referat Winogrady
skiego dodatku Gazety
Wyborczej
(10 – 11.09.2011) warto rozoś. B. Chrobrego
7
kontakt
telefoniczny 06
82kolejnych,
23 2
winąć temat w świetle
zagrażających
nam
skandalicznych inwestycji w Parku Cytadela. Czy już osiągnęliśmy stadium
alarmowe tak jak Malta, i musimy natychmiast prosić o pomoc,
czy też możemy nabrać oddech zanim zewrzemy siły i wyruszymy
kolejny raz do boju?
Otóż dowiedzieliśmy się pocztą pantoflową, że kolejne tereny
z przykrością
zawiadamia,
ze w tym roku
odeszli
następujący
zostały
odebrane przez
Miasto Zarządowi
Zieleni
Miejskiej.
Wczeseniorzy:
śniej już opiekę nad nimi porzuciła Pani Konserwator. Czyżby
śp. Bogdan Owsianny
szykowały
się kolejne parcelacje terenu Parku i sprzedaż działek
śp. Ludmiła Kierzek
pod
budownictwo?
Czy znowu „ktoś” zapomniał, że Park Cytaśp. Sabina Teliżyn (jedna z współzałożycielek naszego klubu i
dela
jest
zwornikiem
genialnego
planu poznańskich klinów zieleni
osiedlowa radna, poprzedniej
kadencji).
i jako taki stanowi niezwykłą w skali kraju wartość przyrodniczą
Wszystkich samotnych, a jednocześnie chętnych do poznania nodlawych,
naszego
miasta? iCzy
zniszczenie
– jednej
z niewielu
pozoprzyjaznych
otwartych
ludzi tej
zaprasza
Klub
Seniora, dziastałych
oazy
spokoju
jest cichym
celem naszych
łający–przy
Radzie
Osiedla
Stare Winogrady.
Z namiwłodarzy?
pojedzieszCzy
na
te wycieczkę
same osoby
się przypadkiem
i nie czynią
zakusów
( wnie
tympomyliły
roku byliśmy
cały dzień w Lednicy),
pójdziesz
do
nakina
teren,
który także
nieprzypadkowo
jest chronionym
prawnie,
( byliśmy
w najnowszym,
trójwymiarowym
kinie w „Plazie”),
świetny
spektakl
w teatrze,zabytkiem
operetce, podyskutujesz
boobejrzysz
unikalnym
w skali
europejskiej,
fortecznym? przy
Ktoś
kawie
i herbatce.
też dobrych
wypieków,
pośpiewasz,
chce
znowu
wyciąćSkosztujesz
dla siebie jakąś
miłą działkę
w parku,
który za
powspominasz,
do kawiarni.
Z namigo
nigdy
nie poczujesz
chwilę
przestaniepójdziesz
być parkiem,
bo wypełnią
szczelnie
apartanudy.
Nic
nie
płacisz,
wszystko
Ci
fundują,
nawet
dobrą
zabawę.
mentowce. Już jeden taki pnie się w górę przy ulicy Bastionowej,
Spotkania, oprócz wyjść zawsze w drugą środę miesiąwbrew studium kierunków i zagospodarowania Poznania, śmiejąc
ca. Miejscem spotkań świetlica Szkoły Podstawowej nr 38 przy
sięul.szyderczo
sąsiadów,
R. Brandstaettera
6. ale za to ku uciesze tych, którzy kupili w
nim mieszkania a przede wszystkim ku uciesze tego, kto zarobi na
nim miliony.
Wracając, więc do pytania postawionego przez Panią PrzybylInformacje i zapisy – tel. 061 8 0 934
ską - „Co” na pl. Kolegiackim każe pomagać jednemu z najbogatIrena Kosiorek - Przewodnicząca Klubu
szych Polaków? I może dalej - czy tylko ta osoba ma szczególne

Co nas smuci ?

Klub Seniora

ZAPRASZAMY!

remontowy obsługujący całe miasto.
Może
i jest, aleznie
w naszymdomów:
mieścieBom
zwanym
3. *
Brak
współpracy
zarządcami
nr 2 imiastem,
„Ferma”. w
Nic
dodać
nic ująć.
którym
warto
żyć. Warto zapytać, „Komu?”
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Zapraszamy do udziału Nowe logo Osiedla Stare
w konkursie
Winogrady - propozycja
„Zielony Poznań”
Przedstawiamy Państwu logoPrezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców,
instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz
podmioty gospodarcze do udziału w jubileuszowej, XX
edycji konkursu „Zielony Poznań”. Obiekty będą oceniane w pięciu kategoriach:
• zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne
• balkony, tarasy, loggie i okna
• ogrody przydomowe
• działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
• pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią
ubiegłego roku i wiosną bieżącego roku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznych,
ogólnie dostępnych, na terenach wcześniej niezagospodarowanych.

To już 20. edycja konkursu „Zielony Poznań” organizowanego przez Miasto Poznań. Do udziału w nim z roku na
rok zgłasza się coraz więcej właścicieli zielonych obiektów. Poznaniacy chcą, aby miasto naprawdę było zielone
- i w miejscu zamieszkania, i w miejscu pracy. Od 1994
r. do 2012 r. włącznie, w XIX edycjach konkursu wzięło
udział 49 502 uczestników. W samym 2012 r. zgłosiło się
4779 uczestników, a 4804 obiekty zostały poddane ocenie. Zgłaszane obiekty charakteryzują się coraz bardziej
pomysłowymi rozwiązaniami projektowymi i różnorodnością elementów architektury ogrodowej. Również ciągle
zwiększająca się na rynku liczba odmian poszczególnych
gatunków sprzyja urozmaiceniu kompozycji.
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą od
30 kwietnia do 20 czerwca br. w siedzibach rad osiedli,
w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta (ul. Matejki 50 - pok. 113 i 214), w punktach
informacyjnych Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu
Miasta oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.

typ Osiedla Stare Winogrady
zaproponowany przez Pana
Łukasza Badziaka. Chcielibyśmy zasięgnąć Państwa opinii
na temat wprowadzenia tego
logotypu. Spełnia on wymagania przedstawione przez Biuro
Kształtowania Relacji Społecznych UMP. Odwołuje się
też do historii tego terenu.
Swoje uwagi prosimy przesyłać na adres:
kontakt@starewinogrady.pl lub dzwonić pod nr:
604 853 972 do końca czerwca br.
Pełna dokumentacja logotypu różne warianty i kolorystyka na str.: www.starewinogrady.pl
„Inspiracje do stworzenia logotypu Osiedla Stare
Winogrady.
Logo jest elementem wyrażającym i jednocześnie
budującym tożsamość. Osiedle Stare Winogrady w
obecnych granicach administracyjnych znajduje się
na terenach, gdzie przed niemal 760 lat temu ulokowano dwie wsie o nazwie Winiary, jako podmiejskie
villa vinitorum, czyli „wieś winiarzy”. Znajdowały
się one wówczas na Wzgórzu Winiarskim. Swoją
nazwę zawdzięczały winnicom rozłożonym na pobliskich wzgórzach, które zachowały się do lat 20. XIX
wieku. Winiary okazały się „wsią wędrowną”, ponieważ w 1830 roku w związku z budową na Wzgórzu
Winiarskim fortu, władze pruskie przeniosły wieś na
miejsce, gdzie dziś funkcjonuje, jako Osiedle Winiary. Nawiązanie w projekcie logotypu dzisiejszego
Osiedla Stare Winogrady do początków osadnictwa
na terenie zlokalizowanym przy Wzgórzu Winiarskim jest doskonałym pomysłem. Jest to odwołanie
się do historii i w pewnym sensie do samej nazwy
„Stare Winogrady”.”
Łukasz Badziak

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.

