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PODSUMOWANIE 21 LAT
Wesołych i radosnych
DZIAŁALNOŚCI OSIEDLOWEGO SAMORZĄDU
Świątdałby możliwości
Szybko mija czas i o pewnych sprawach zapominamy, więc może na zasadzie i Szeląga. Zgłosiliśmy duży projekt, który w swym założeniu
wyliczanki przypomnę, co się nam udało:
stworzenia nowej przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji, a także połączenia tych
Bożego
- największa i najkosztowniejsza inwestycja na osiedlu to przebudowa ulicy dwóch parków. Projekt został zaakceptowany
i wpisany Narodzenia
do projektu rewitalizacji
Winogrady, a wraz z nią przebudowa odcinka ul. Żniwnej ( od ul. Winogrady do Za miejskiej przestrzeni. 26 września br. dwie komisje Rady Miasta z udziałem MiejCytadelą), przebudowa ul. Romana Brandstaettera i odwodnienie ul. Za Cytadelą. skiego Konserwatora, przedstawicieli ZZM i rady
osiedlawszyskiego
będą wizytować parki.
oraz
Przy tych pracach udało się też pozyskać środki finansowe na stworzenie miejsc
- w obronie przed niechcianymi inwestycjami wywołaliśmy cztery miejscowe
postojowych na ul. Przełajowej.
plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy
pomyślnie zakończono plan
najlepszego
- od podstaw stworzono nowy wizerunek ul. Bastionowej i ul. Gromadzkiej
dla części terenu Wilczaka, drugi z inwestorem „Wechta” niestety przegraliśmy,
- kosztem części chodnika uzyskano miejsca postojowe na ul. Owsianej
osiedle powstało i to z nadbudowanym dodatkowym piętrem, chociaż sprawy są
w nadchodzącym
- stworzono miejsca postojowe przy Cytadeli ( zarówno od strony ul. Na Stoku jeszcze nierozstrzygnięte w NSA, efektem trzeciego
planu stało się zablokowanie
i Za Cytadelą)
inwestycji na terenie „Posnanii”. Kolejny plan „Na Szańcach” to długi czas oczeNowym Roku 2007
- zamontowano progi spowalniające na ul. Owsianej, Za Cytadelą i jeden na kiwaytadeli.
Gronowej
- współpracą i porozumieniem z inwestorem – firmą MASTER i „Społem” za- remont przyłączy gazowych pozwolił wynegocjować naprawę wielu chod- kończyła się nowa inwestycja przy ul. Słowiańska i Starowiejskiej.
życzy Dawny blaszak
ników na osiedlu
C.d. na str. 2
- na nasz wniosek poszerzono ul. Słowiańską za terenem „Posnanii”, tworząc
Rada Osiedla
dodatkowy pas drogowy umożliwiajacy skręt w ul. Szelągowską, w kierunku Garbar
- doprowadzilismy do zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
Stare Winogrady
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 parkowania 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
DZIAŁANIA
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skrętu w ul.
Wilczak
- na nasz wniosek MPK ustawił
wiatę na ul.
Słowiańskiej,
a ZDM zamontował
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STARE
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poręcze przy podejściu na przystanek autobusowy od przejścia z ul. Owsianej
- z naszych środków dosadzamy zieleń i drzewa na terenie osiedla ( SłowiańW trakcie realizacji na terenie Osiedla Stare Winogrady projektu
ska, Murawa, skwery w szkołach)
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zakresie wymienionych problemów jak również dodatkowe działania
- współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i restauracją doprowazmierzające do urozmaicenia spędzania wolnego czasu mieszkańców.
dziła do powstania i rozbudowy na terenie Cytadeli przy restauracji „Umberto”siDziałania te będą konsekwentnie poszerzane i realizowane na rzecz
łowni zewnętrznej, jeśli pozyskamy kolejne dofinansowanie to latem 2014 r. przy
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znajdujących się w dzielnicy. Tematyka zdjęć była dowolna. Zdjęcie mogło przedstawiać budynki, osoby, pomieszczenia wszystkie istotne dla
osoby fotografującej, obiekty pozwalające na przedstawienie dzielnicy.
Warunkiem było dołączenie do zdjęcia opisu dopełniającego fotografie i
odpowiadającego tematowi konkursu.
Zależy nam na promowaniu dzielnicy i pokazywaniu jej wizerunku.
Konkurs trwał do 24 listopada 2006r.
II. POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO.
Poznaj Swojego Dzielnicowego to spotkanie dla mieszkańców osiedla, 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 spotkania mieszkańcy osiedla dowiedzą się, kto jest odpowiedzialny za ład i
porządek na osiedlu, do kogo zwracać się z interwencjami i w jakich sprawach. 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.

- współpraca z Zarządem Zieleni Miejskiej to nowe ławki w parkach, kosze
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III. TAŃCE W KRĘGU DLA SENIORÓW.
Zapraszamy do niecodziennego spotkania z tańcami w kręgu. Tańce 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 przywrócenie spontaniczności, nadziei i radości w życiu. Okazja do spotkania z
samym Sobą jak i drugą Osobą. Proponujemy tańce z różnych kultur:
tańce izraelskie, greckie, rosyjskie, celtyckie,irlandzkie… Cechą wspólną
ciąg dalszy na str. 

C.d. ze str. 2 PODSUMOWANIE
ciąg dalszy na str. 

21 LAT DZIAŁALNOŚCI
OSIEDLOWEGO SAMORZĄDU
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wość.Bal dla Seniorów to ciąg dalszy spotkań integrujących środowisko
osób starszych z terenu Osiedla Stare Winogrady. Do uczestnictwa zaprosimy osoby biorące udział w pierwszym spotkaniu integracyjnym „Tańce
w kręgu” oraz wszystkich Seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady.
W ramach Balu dla Seniorów przewidziane jest przedstawienie teatralne
wystawione przez młodzież z Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych z ul.
Raszyńskiej 48 w Poznaniu, tańce w kręgu, muzyka oraz poczęstunek. Bal
będzie miał również charakter wymiany międzypokoleniowej. Zaproszona zostanie również młodzież z terenu Osiedla Stare Winogrady, która
wcześniej pomoże w przygotowaniu wystroju Sali balowej.
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Poznaj swojego dzielnicowego. Bezpieczne Osiedle Stare Winogrady
Policja 997 / Straż Miejska 986
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

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

tel. 061 82 07 972
TEL >986<
SMS >606 986 986<
e-mail: sm@um.poznan.pl

młodszy inspektor Jarosław Dobicki
ze Straży Miejskiej Referat Winogrady
oś. B. Chrobrego 7
kontakt telefoniczny 06 82 23 2

Co nas smuci ?

Zapraszamy na moc atrakcji w godz. od 10 do 14 na boiska Zespołu
SzkółKlub
Łączności
przy ul. Przełajowej 4. Z nami miło spędzisz czas.
Seniora
z przykrością
zawiadamia,
w tym roku odeszli
następujący
Czeka
nazeCiebie
wiele
atrakcji i wspaniały poczęstunek.
seniorzy:

1. Przede wszystkim zaśmiecanie osiedla. Obchód przeprowadzony w
dniu 29..br. przez Komisję Porządku naszej rady wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej potwierdza, że te same tereny wymagają
ciągłego sprzątania. Po pół roku, bo wiosną służby miejskie oczyściły wskazane przez nas miejsca mamy tzw. powtórkę z rozrywki.

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 nowych, przyjaznych i otwartych ludzi zaprasza Klub Seniora, działający 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 miesiąca. Miejscem spotkań świetlica Szkoły Podstawowej nr 38 przy
ul. R. Brandstaettera 6.

Pas zieleni pomiędzy Aleją Solidarności, a garażami bloku Wilczak 13.
2. Dziury w jezdniach. Zgłoszenia i obietnice nie pomagają. Ostateczny termin dawno minął. ZDM zobowiązał się, że do dnia 3 sierpnia 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.

ZAPRASZAMY!
Informacje i zapisy – tel. 061 8 0 934
Irena Kosiorek - Przewodnicząca Klubu
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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 nowym obiektem zamienić w zielony skwer.
Wszystko w związku z wtorkową - 17 września wielką galą otwarcia sceny wspólnej Teatru Łejerów i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 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 redukcja 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 „patriotów” 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 dawnych, dobrych tradycji. Kiedyś czyny społeczne, były obowiązkiem, a
dziś mogą być wspólnym pomysłem na ratowanie zapomnianej przestrzeni miejskiej.
Rada Osiedla Stare Winogrady wystąpiła również o grant miejski
na budowę kilkudziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Za Cytadelą. 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.

Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną,
powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów. Jesteśmy jedną z pierwszych tego typu jednostek w Polsce. Wychodzimy naprzeciw zarówno osobom w wieku 50+, by czerpać z ich działań
inspirację, korzystać z wiedzy i doświadczenia, jak i seniorom, chcąc dopomóc 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 społeczeństwa.
Walczymy ze stereotypami dotyczącymi starości. Zależy nam na zmianie 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 Wolontariat 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!

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.

