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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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PODSUMOWANIE 21 LAT 
DZIAŁALNOŚCI OSIEDLOWEGO SAMORZĄDU

Szybko mija czas i o pewnych sprawach zapominamy, więc może na zasadzie 
wyliczanki przypomnę, co się nam udało:

- największa i najkosztowniejsza inwestycja na osiedlu to przebudowa ulicy 
Winogrady, a wraz z nią przebudowa odcinka ul. Żniwnej ( od ul. Winogrady do Za 
Cytadelą), przebudowa ul. Romana Brandstaettera i odwodnienie ul. Za Cytadelą. 
Przy tych pracach udało się też pozyskać środki finansowe na stworzenie miejsc 
postojowych na ul. Przełajowej.

- od podstaw stworzono nowy wizerunek ul. Bastionowej i ul. Gromadzkiej 
- kosztem części chodnika uzyskano miejsca postojowe na ul. Owsianej
- stworzono miejsca postojowe przy Cytadeli ( zarówno od strony ul. Na Stoku 

i Za Cytadelą)
- zamontowano progi spowalniające na ul. Owsianej, Za Cytadelą i jeden na 

Gronowej
- remont przyłączy gazowych pozwolił wynegocjować naprawę wielu chod-

ników na osiedlu
- na nasz wniosek poszerzono ul. Słowiańską za terenem „Posnanii”, tworząc 

dodatkowy pas drogowy umożliwiajacy skręt w ul. Szelągowską, w kierunku Garbar
- doprowadzilismy do zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ul. Słowiańska/Gronowa
- po przekazaniu środków finansowych wyremontowano ul. Sadową, Pasieka, 

Kmieca ( drugi odcinek – prace w toku)
- wyremontowano też chodnik na całej ul. Sadowej, częściowo na Pszennej, 

Owsianej, Ugory
- na wnioski mieszkańców doprowadziliśmy do wyznaczenia miejsc parko-

wania na terenie prawie całego osiedla, z niezadowoleniem tylko mieszkańców ul. 
Kmiecej

- zlikwidowaliśmy po wielkich bojach zdewastowany ( częściowo spalony) 
pawilon przy ul. Przełajowej

- doprowadziliśmy do przeniesienia śmietnika na ul. Ugory, który stał w osi 
skrętu w ul. Wilczak

- na nasz wniosek MPK ustawił wiatę na ul. Słowiańskiej, a ZDM zamontował 
poręcze przy podejściu na przystanek autobusowy od przejścia z ul. Owsianej

- z naszych środków dosadzamy zieleń i drzewa na terenie osiedla ( Słowiań-
ska, Murawa, skwery w szkołach)

-  na dniach rozpocznie się remont schodów ( przejścia od ul. Słowiańskiej do 
ul. Warzywnej), zawarto porozumienie z prywatnymi właścicielami gruntu i przy 
partycypacji naszej rady oraz rady  osiedlaWinogrady Południe powstanie nowy 
ciąg pieszy, pochylnia z poręczami. Mieliśmy nadzieję, że nastąpi to dużo wcze-
śniej, ale nie udało się to w pierwszym przetargu. Drugi już rozstrzygnięto i podpi-
sywana jest umowa z wyłonionym wykonawcą 

- 5 wygranych grantów pozwoliło uzyskać: wielofunkcyjne boisko sportowe 
na terenie LO nr IX przy ul. Warzywnej, dwa place zabaw na terenie parku Cy-
tadela, plac zabaw i silownia 50+ w parku Szelągowskim, ciąg pieszo rowerowy 
nad Wartą – nasz bulwar na Szelągu ( gdzie kończą się prace ostatniego odcinka), 
utwardziliśmy też zejście do rzeki od ul. Ugory

- współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i restauracją doprowa-
dziła do powstania i rozbudowy na terenie Cytadeli przy restauracji „Umberto”si-
łowni zewnętrznej, jeśli pozyskamy kolejne dofinansowanie to latem 2014 r. przy 
placu zabaw przy ul. Za Cytadelą powstanie kolejna siłownia zewnętrzna

- współpraca z Zarządem Zieleni Miejskiej to nowe ławki w parkach, kosze 
na śmieci, tablice edukacyjne ( notorycznie dewastowane), odrestaurowanie daw-
nego toru saneczkowego, wspólna budowa kolejnego placu zabaw na Cytadeli w 
pobliżu restauracji „Tarasy Cytadeli” ( wiosna 2014). Obecnie prowadzimy rozmo-
wy, których efektem ma być pozyskanie dofinansowania na rewitalizację Cytadeli 

i Szeląga. Zgłosiliśmy duży projekt, który w swym założeniu dałby możliwości 
stworzenia nowej przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji, a także połączenia tych 
dwóch parków. Projekt został zaakceptowany i wpisany do projektu rewitalizacji 
miejskiej przestrzeni. 26 września br. dwie komisje Rady Miasta z udziałem Miej-
skiego Konserwatora, przedstawicieli ZZM i rady osiedla będą wizytować parki.   

- w obronie przed niechcianymi inwestycjami wywołaliśmy cztery miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy pomyślnie zakończono plan 
dla części terenu Wilczaka,  drugi z inwestorem „Wechta” niestety przegraliśmy, 
osiedle powstało i to z nadbudowanym dodatkowym piętrem, chociaż sprawy są 
jeszcze nierozstrzygnięte w NSA, efektem trzeciego planu stało się zablokowanie 
inwestycji na terenie „Posnanii”. Kolejny plan „Na Szańcach” to długi czas ocze-
kiwaytadeli. 

- współpracą i porozumieniem z inwestorem – firmą MASTER i „Społem” za-
kończyła się nowa inwestycja przy ul. Słowiańska i Starowiejskiej. Dawny blaszak 
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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

PODSUMOWANIE 21 LAT  DZIAŁALNOŚCI OSIEDLOWEGO SAMORZĄDU
przestał psuć przestrzeń, a przy okazji inwestor wyremontował na własny koszt 
odcinek ulicy Starowiejskiej przylegającej do inwestycji oraz część chodnika. Tak 
chcielibyśmy zawsze! Ponadto  wspomógł nas w listopadzie ubiegłego roku przy 
orgaznizacji żywej lekcji historii na Cytadeli, a obecnie zadeklarował wsparcie fi-
nansowe w pozyskaniu grantu na budowę miejsc postojowych przy ul. Za Cytadelą

- przez włączenie do naszego osiedla  terenów aż do ul. Lechickiej zwiększa-
my dochód osiedla(wpływy z naliczenia powstających inwestycji, podatku od nie-
ruchomosci i pogłównego). To duży zastrzyk na dalsze zamierzenia.

- obecnie przygotowujemy się do inwestycji, którą wspieramy też finansowo 
( 20 tyś. zł), opłacając projekt przygotowujący włączenie pięciu posesji z ul. Nara-
mowickiej do miejskiej kanalizacji. To XXI wiek i rzut beretem od centrum miasta, 
a tu ciagle szamba. Aquanet nie miał pieniędzy na tą inwestycję, bo to koszt ok. 350 
tysięcy zł. Mieszkańcy założyli stowarzyszenie i otrzymają dofinansowanie, sami 
będą musieli pokryć 25% kosztów całej inwestycji. 

- zawarliśmy też porozumienie z AQUANETEM i już drugi rok z rzędu na 
cyklicznych spotkaniach poznajemy dokumentacje z monitoring prac prowadzo-
nych na terenie LOŚ na Wilczaku celem wyeliminowania smrodu. Prace są mocno 
zaawansowane, poniesione nakłady finansowe dały duże efekty. Do zlikwidowania 
tej uciążliwości pozostało ostatnie miejsce i kosztowna inwestycja przewidziana 

na rok następny. 
- z innej działalności wymienić należy: wspieranie naszego Klubu Seniora (to 

już 12 rok), udane festyny, których celem jest integrowanie naszej społeczności, 
cykliczne zajęcia w okresie letnim prowadzone przez MDK nr 2 z ul. Za Cytadelą 
i szkoły. Ważne stało się też wspieranie finansowe naszych szkół i przedszkola, bo 
dzięki tej pomocy przeprowadzane są prace remontowe zmieniające ich  wizerunek 
i otoczenie. Zadziałaliśmy raz ponad lokalnie i z pomocą sponsorów, zaangażowa-
niu dyrekcji ZSŁ zorganizowaliśmy wakacje dla dzieci z terenów dotkniętych po-
wodzią. Duże wyzwanie, ale wielka satysfakcja. Wspieramy też działania sportowe 
skierowane do dzieci i młodzieży, finansujemy różne rozgrywki, biegi i mistrzostwa 
dla przedszkolaków).

Podsumowując stwierdzamy, że coraz lepiej wygląda współpraca z jednostka-
mi miejskimi. Choć małymi krokami, ale mamy nadzieję, że zmieniamy wizerunek 
osiedla i też Państwa oczekiwania w tym zakresie. Wiemy o dziurawych ulicach, 
zarwanych chodnikach, ale na usprawiedliwienie - nasz budżet na takie wyzwania 
jest ciągle przysłowiową kroplą w morzu. Mamy problem z parkowaniem, kłopot z 
ulokowanym ośrodkiem WORD-u i najazdem „L”. Nie poddajemy się, a Państwa 
możemy za nasze błędy tylko przeprosić i poprosić o wyrozumiałość oraz cierpli-
wość.

C.d. ze str. 2

Bezpłatne badania 
profilaktyczne
dla mieszkańców 
Poznania
Miasto Poznań przystąpiło do IV edycji konkursu Zdrowa Gmina, organizowanego 
przez Polską Unię Onkologii. Celem konkursu jest zwiększenie liczby osób zgła-
szających się na badania profilaktyczne, ukierunkowane na wczesne wykrywanie 
chorób nowotworowych, a w szczególności: mammografię, cytologię i kolonosko-
pię.
Oferta badań:
1. Profilaktyka raka piersi - bezpłatne badania profilaktyczne oferowane są ko-

bietom w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywa-
nej mammografii w ramach NFZ i nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany 
nowotworowej piersi.

2. Profilaktyka raka szyjki macicy - bezpłatne badania cytologiczne oferowane 
są kobietom w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wyko-
nywanej cytologii i dostały zaproszenie na badania.

3. Profilaktyka raka jelita grubego - bezpłatne badania kolonoskopowe ofe-
rowane są:

•	 osobom w wieku 55-64 lata, które otrzymały imienne, jednokrotne zaprosze-
nia na kolonoskopię. Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest zawał 
serca przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ostra niewydolność krążeniowa 
lub oddechowa oraz ostra choroba zapalna jelit. W przypadku ciężkich chorób 
przewlekłych, a także jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z le-
karzem prowadzącym.

•	 osobom, które nie otrzymały zaproszenia, ale chciałyby poddać się badaniu, 
jeżeli: - są w wieku 50-65 lat i nie mają objawów takich, jak krwawienie z prze-
wodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie, które pojawiło się w ciągu ostat-
nich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub 
anemia bez znanej przyczyny, - są w wieku 40-49 lat i nie mają objawów raka 
jelita grubego, ale miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwsze-
go stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Uwaga!
Z bezpłatnych badań nie mogą skorzystać osoby, które miały wykonaną kolonosko-
pię w ciągu ostatnich 10 lat.
Więcej informacji nt. programów profilaktycznych, jak również adresy placówek 
realizujących bezpłatne badania profilaktyczne na terenie Poznania oraz Wielkopol-
ski uzyskać można w niżej wskazanych ośrodkach:
•	 Profilaktyka raka piersi - Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny 

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, 
tel. 61 885 09 15, fax 61 885 09 16, www.wco.pl/wok

•	 Profilaktyka raka szyjki macicy - Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Po-
pulacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Ma-
cicy, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel. 61 841 96 92, fax 61 841 96 93, www.
wok-poznan.idl.pl

•	 Profilaktyka raka jelita grubego - Biuro Programu Badań Przesiewowych 
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, Centrum Onkologii-Insty-
tut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. 22 
546 30 58, fax 22 546 30 57, www.pbp.org.pl

INFORMACJE BIEŻĄCE
1. Jeszcze w tym roku ma zostać rozwiązany balagan komunikacyjny 

na ul. Owsianej, na odcinku od ul. Słowiańskiej do Dożynkowej. Wprowa-
dzone zostaną nowe znaki drogowe i zmiana w parkowaniu. Ma to rozwią-
zać kłopoty z przejazdem i mijaniem się samochodów. Parkować będzie 
można tylko w wyznaczonych miejscach. W przyszłości rozważamy stwo-
rzenie większej ilości miejsc parkingowych z wykorzystaniem ażurowych 
płyt wprowadzonych w pasy zieleni. 

2. Niestety mamy do przekazania niezadawalające informacje w spra-
wie organizacji Juvenaliów. Na naszą skargę odnośnie hałasu i jednocze-
śnie prośbę o rozważenie możliwości ewentualnego przeniesienia części 
muzycznej tej imprezy, ze stadionu przy ul.Pułaskiego do Campusu na 
Morasku odpisał oburzony Kanclerz UAM. W piśmie stwierdził, że je-
steśmy krótko mówiąc nieprzychylni studentom, że nie potrafimy prze-
trzymać tych kilku nocy z całego roku, a gdyby nie studenci napędzający 
gospodarkę to nasze miasto byłoby zapyziałe. Nie rozumiemy takiego po-
dejścia władz uczelni, ale wygląda na to, że w przyszłym roku czeka nas 
powtórka. Organizatorzy tej imprezy, jak widać nie poczuwają się do winy 
mając zgodę władz miasta na jej organizację. Pozostają więc Państwu i 
nam zgłoszenia zakłócania ciszy nacnej do Straży Miejskiej i Policji.  

3. Kolejny budowlany problem na naszym osiedlu dotyczy inwe-
stycji przy ul. Gronowej. W szybkim tempie powstaje tu obiekt han-
dlowy, prawdopodobnie BIEDRONKA. Szkoda, że ten miejski grunt 
został przekazany SM „Wielkopolanka”, a po jego sprzedaży trafił do 
firmy Dator Sp. z o.o. Ta uzyskując wymagane zgody zbyła teren. Nie-
stety, błędem było nie  uznanie mieszkańców ul. Gronowej za stronę 
przez Wydział Urbanistyki i Architektury na etapie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy. Wiele razy wskazywaliśmy, że takie skrajne i 
rygorystyczne interpretowanie zapisu dot. pojęcia stron w postępowa-
niu administracyjnym rodzi wiele zastrzeżeń dla przejrzystości działania 
administracji. Podobnie stało się też na etapie wydawania kolejnej de-
cyzji o pozwoleniu na budowę. Rozgoryczonym mieszkańcom pozostał 
protest i zaskarżenie wydanych decyzji. Czas leci, a obiekt w odległości 
kilku metrów od ich domów rośnie w zawrotnym tempie. I nawet jeśli 
zawzięci mieszkańcy udowodnią błędne decyzje to obiekt i tak pozo-
stanie. Więc co dalej? Czy dochodzić odszkodowania za straty wartości 
nieruchomości? To kolejne koszty i komu to potrzebne? Czy zatem nie 
lepiej uznać najbliższe sąsiedztwo za stronę, dać im możliwość zgłoszenia 
swoich uwag i oczekiwań, a przez to osiągnąć kompromis z inwestorem.                                                                                                                                     
Uważamy, że ta inwestycja jest delikatnie mówiąc dużym nieporozumie-
niem. Brak miejsc parkingowych dla petentów i pracowników biurowców 
spowoduje zakorkowanie okolicznych ulic.  Takie rozwiązanie komunikacyj-
ne jest koszmarne dla całej dzielnicy. Zaproponowany wjazd do sklepu z ul. 
Słowiańskiej przez szlaban na wskazajej wysokości doprowadzi do zakorko-
wania tej ulicy. Proponowany wyjaz przez szlaban w ul. Gronową i dostawy 
od tej strony ulicy całkowicie sparaliżują na niej ruch. Przecież obok mamy 
wjazd, również przez szlaban do sklepu „Piort i Paweł” oraz kilkanaście 
miejsc parkingowych przed wejściem do wieżowców i Wydz. Komunikacji. 
Za jedyne sensowne w tej sytuacji wydaje się wyprowadzenie całego ruchu 
z ul. Gronowej w szeroką ul. Murawa. Tu potrzeba negocjacji z  inwestorem 
przy zaangażowaniu władz miasta, mieszkańców i właścicieli „Piotra i Pawła”.
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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

Zapraszamy na moc atrakcji w godz. od 10 do 14 na boiska Zespołu 
Szkół Łączności przy ul. Przełajowej 4. Z nami  miło spędzisz czas. 

Czeka na Ciebie wiele atrakcji i wspaniały poczęstunek.



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.

Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną, 
powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Se-
niorów. Jesteśmy jedną z pierwszych tego typu jednostek w Polsce. Wycho-
dzimy naprzeciw zarówno osobom w wieku 50+, by czerpać z ich działań 
inspirację, korzystać z wiedzy i doświadczenia, jak i seniorom, chcąc do-
pomóc tej grupie społecznej w podniesieniu jakości życia i zaktywizować 
w taki sposób, by twórczo i z satysfakcją uczestniczyła w życiu miasta. 
Wierzymy, że wiek senioralny niesie ze sobą mądrość i doświadczenie, z 
którego korzystać może i, warto by tak było, także pozostała część społe-
czeństwa.

Walczymy ze stereotypami dotyczącymi starości. Zależy nam na zmia-
nie potocznego myślenia i zniesieniu, często krzywdzących, opinii na temat 
tego etapu w życiu.  Chcemy też zwrócić uwagę, że dobrą i twórczą starość 
można i trzeba zaplanować. Wszystko to, co robimy w życiu, czego uczymy 
się jako dzieci i co potem wypracowujemy jako młodzi dorośli - dojrzewa i 
procentuje w późniejszych latach. Im wcześniej więc nauczymy się dbać o 
siebie, tym lepiej będziemy funcjonować w przyszłości.

Przy Centrum Inicjatyw Senioralnych utworzyliśmy Poznański Wolon-
tariat 50+, który ma na celu skupienie seniorów chętnych, by działać na 
rzecz innych, a także Punkt Informacji 50+, gdzie dowiedzieć się można 
m.in., co ciekawego dzieje się w mieście, dokąd pójść po wsparcie i jak 
zorganizować swój wolny czas. 

Zapraszamy!

Duch w narodzie nie ginie!
W sobotę 8 września br. na Cytadeli przed nowopowstałym 

teatrem w Poznaniu odbył się wielki czyn społeczny Łejerów. Do 
ochotniczej pracy przybyło ponad 100 osób, aby teren przed no-
wym obiektem zamienić w zielony skwer.

Wszystko w związku z wtorkową - 17 września wielką galą otwar-
cia sceny wspólnej Teatru Łejerów i Centrum Sztuki Dziecka w Pozna-
niu. W budżecie budowy zabrakło  środków na zieleń do patio i plac 
przed budynkiem, tę część terenu, który szkoła oddała, jako przestrzeń 
publiczną.

Mimo wielu starań nie udało się uzyskać wsparcia finansowego 
z miejskich jednostek budżetowych, więc uruchomiono tzw. środki 
własne. Rada Rodziców przeznaczyła kilka tysięcy zł swojej rezerwy 
budżetowej na zakup sadzonek drzew, krzewów i bylin. Dalsza reduk-
cja kosztów, to odzew rodziców i przyjaciół szkoły na apel o pomoc 
w pracach ziemnych. O godzinie 9.00 obok ciężarówki wyładowanej 
roślinami zebrała się liczna rzesza łejerskich dużych i małych „patrio-
tów” z taczkami, grabiami i łopatami. Wielu przywiozło też rośliny 
i krzewinki ze swoich ogródków. Powstały brygady, które zajęły się 
konkretnymi pracami. Przekopano grunt, rozplanowano przywiezioną 
ziemię i posadzono rośliny. Już ok. południa poranne klepisko wokół 
budynku zamieniło się w nowy, atrakcyjny skwer cieszący oko.

Można? Można, jeśli się bardzo chce! Może warto wracać do daw-
nych, dobrych tradycji. Kiedyś czyny społeczne, były obowiązkiem, a 
dziś mogą być wspólnym pomysłem na ratowanie zapomnianej prze-
strzeni miejskiej.

Rada Osiedla Stare Winogrady wystąpiła również o grant miejski 
na budowę kilkudziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Za Cyta-
delą. Mamy nadzieję, że ten kawałek miasta i parku będzie się zmienić 
się z dnia na dzień. Warto tu wpaść nie tylko na jesienny spacer, ale i 
zapoznać się z repertuarem nowego Teatru Łejerów.


