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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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Co nas cieszy?
Po latach starań udało się nam wyremontować 
ciąg pieszy pomiędzy ul. Warzywną, a Słowiańską 
(popularne przejście do dwóch szkół i kościoła). Teren 
ze skomplikowaną, prawną sytuacją gruntową. Część 
terenu to własność wspólnoty kilkunastu właścicieli 
nieruchomości z ul. Słowiańskiej, (którzy musieli 
wyrazić zgodę na prace remontowe na swoim gruncie) 
i druga część należąca do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami miasta Poznania (też wymagała 
uzgodnień). Proszę nie narzekać, że powstała pochylnia, 
bo takie głosy już się pojawiają. Wszystkich nie 
jesteśmy w stanie zadowolić. Zarząd Dróg Miejskich, 
jako wykonawca zleconego zadania remontowego 
zastosował się do przyjętych przez nasze miasto 
zasad, że powstające przejścia, ciągi komunikacyjne 
mają być bez barier, a przyjazne i dostępne dla osób 
niepełnosprawnych, również na wózkach inwalidzkich 
jak i dla matek z wózkami dziecięcymi. Proszę, więc, 
uszanować takie rozwiązanie. Ponadto wyjaśniam, że 
wykonanie pochylni wykonano w oparciu o wcześniej 
zatwierdzony projekt wykonany przez architekta z 
uprawnieniami. Jednocześnie informujemy, że zadanie 
było w całości finansowane ze środków własnych, w 2/3 
z rady osiedla Stare Winogrady i w 1/3 z rady osiedla 
Winogrady Południe.

Halina Owsianna

Świąt obfitujących w niezapomniane chwile, 
wielkiej radości, ukojenia oraz odpoczynku od 
codziennych trosk, a w nadchodzącym Nowym 

Roku ogromu sukcesów, odważnych marzeń, 
samych mądrych decyzji i wielkiej satysfakcji.

Członkowie rady osiedla Stare Winogrady

Komunikat!
Przypominamy i jednocześnie prosimy o nie 
zrzucanie odgarniętego z chodników śniegu na 
trawniki i osłonięte matami drzewa. Sól zniszczy 
naszą zieleń.

Wracam do domu, a tam – ruina. Nie ma połowy ściany od 
dużego pokoju, okna wyrwane, meble w gruzach. Nie ma gdzie 
usiąść do stołu na obiad, nie ma schodów, żeby do domu wejść. To 
skutek pomysłu Naczelnego Urbanisty Miejskiego Ekonomisty 
Rewolucyjnego, czyli Nr 1. Nieważna dotychczasowa zabudowa, 
nieistotne parki, zieleńce, kliny i zworniki zieleni. Nie liczą się 
wodne oczka – ostoja stworzonek bożych, rzadkie i wymierające 
gatunki są w głębokim poważaniu NUMERU 1. Liczy się tylko 

zysk. Inwestor pachnący kasą otrzyma zgodę na wszystko. 
Biedronka pleni się nie tylko jesienią. Pojawia się wbrew 
oczekiwaniom entomologów, ale także na przekór sąsiadom. Nie 
chcą BIEDRONKI koło siebie? Trudno. Nikogo to nie obchodzi. 
Chcesz mieszkać w spokoju? Nie da rady. Za chwilę za płotem 
ktoś zamieni po cichu swój dom mieszkalny na hałaśliwą, ale 
przynoszącą zyski firmę i na nic się zdadzą protesty. Żale?  

MÓJ GŁOS

dokończenie na str. 2
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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 986Z tym do Pana Boga. Bo NUMER 1 jest nieubłagany. Kto płaci 

ten ma. A kto bogatemu zabroni łamać prawo, naginać je jak 
wątłą witkę, omijać w lansadach albo po grubiańsku – na wprost 
albo i na szagę?

Już słyszałam przestrogi, żeby lepiej nie narażać się 
Wszechmogącemu Numerowi 1. Bo usłyszy, bo się zemści, bo 
będą mi robić pod górkę. W czym, przepraszam? W nasadzeniu 
kilku krzewów wzdłuż ulicy? Już raz je wyrwano. Nasadzę 
jeszcze i jeszcze. Na złość urzędowi – żeby było ładniej. Nam 
wszystkim ma być ładniej. Mam pisać, że się nie boję, a jednak 
śni mi się w nocy, że ktoś zburzył mój dom. Że ktoś nastaje 
na moją własność. Nie dość, że za dnia rosną mi za oknem 
bloki, choć okolica domków jednorodzinnych, choć o plan 
zagospodarowania przestrzennego staramy się od kilku lat, że 
logicznym jest budować wśród willi – wille. A jednak buduje 
się zgoła, co innego. W majestacie prawa, któremu co rusz 
udaje się nas przechytrzyć, powstają wstrętne kloce. Zamiast 
stać się ciepłymi domostwami będą kolejnymi bezdusznymi 
biurowcami, których tak naprawdę nasza Cytadela wcale nie 
potrzebuje. Pod pozorem budynków mieszkalno-biurowych 
(gdzie powierzchnia biurowa nie może przekraczać 30%) 
stawia się po prostu biurowce. Nikt nawet nie próbuje udawać, 
że będzie inaczej. Wystarczy zadzwonić na podany na płocie 
numer telefonu. Mieszkania na wynajem? Apartamenty? 
Kto Pani to powiedział – tu nie będzie żadnych mieszkań. 
BIURA. Biura, proszę pani. Ograbiamy nasze sąsiedztwo z 
najcenniejszego – z przyrody. Ograbiamy nasze sąsiedztwo ze 
spokoju. Z ciszy. Z prywatności. Za chwilę wpadną tu tabuny 
klientów, wrzeszczący petenci, kaszlące samochody, śmierdzące 
rury wydechowe. A ja chciałabym posiedzieć w moim ogródku. 
Ale nie. Wokół mojego domu zielony ogródek, ale obok? Wokół 
bloku powstanie pustynia betonu dla parkowania samochodów, 
a jarzeniowe światło zaleje trupim blaskiem całą okolicę. 

A kawałek dalej? Kilka ulic, dwie przecznice, co tam będzie? 
Za mało mamy powierzchni handlowej w Poznaniu, więc trzeba 
dobudować kolejną galerię, wypełnić ją szkłem, granitem i 
bardzo drogimi towarami produkowanymi za ćwierć darmo 
w Chinach. My będziemy ubożeć a Chińczycy się wzbogacą.  
Nasza przyroda zginie a u nich się i tak nie odbuduje.

Są, co prawda głosy, że przyroda sama się obroni. Tak jak 
w Egipcie? Tak jak na Wyspach Wielkanocnych? Tak jak w 
Stanach? Tam ludzie wycięli drzewa. Wycięli je tak skutecznie, 
że już nic się nie odrodzi. Zmiana klimatu nastąpiła tak 

radykalnie, że natura sobie z nią nie poradzi. Niedowiarkom 
powiem tak: wystarczy porównać przyrodę Grecji i Turcji – ta 
sama strefa klimatyczna a jednak. Wyglądają już na pierwszy 
rzut oka całkiem inaczej – jedna wypalona słońcem, pustynna, 
niegościnna, sucha. Druga – zwłaszcza tam, gdzie człowiek nie 
miał wiele do gadania – cudownie zielona, żyjąca i oddychająca 
wilgocią.

Czy możemy zniszczyć nasz Poznań? Możemy. I to jeszcze 
jak. Wystarczy poczekać jeszcze parę lat, jeszcze trochę 
dotychczasowej działalności NUMERU 1, który za nic ma 
wyższe racje. Który wraz ze swoimi urzędnikami doskonale 
zasłania się przepisami, (które mistrzowsko nadweręża) 
ustawami, (które sam omija). Zdrowym rozsądkiem nie grzeszy. 
Albo może na tym polega zdrowy rozsądek, żeby się dla siebie 
nachapać. Jak najwięcej. Ile wlezie.

Budzę się coraz częściej ze strachem. Co przyniesie mi 
nowy dzień za oknem? A co przyniesie za płotem? Biedronkę? 
Biurowiec? Galerię? 

Chciałabym w naszym Poznaniu spać spokojnie. A Państwo?
Nadchodzą kolejne Święta i z ich okazji chciałabym, aby sny 

pozostały snami a przebudzenie było radosne. Obudźcie się i 
WY – wszyscy, którym zależy na naszym spokoju, odpoczynku, 
zdrowiu. Zróbmy wreszcie coś, co pozwoli nam zostawić Poznań 
następnemu pokoleniu w lepszej kondycji a nie w gorszej. Bo na 
razie niewiele zmian na dobre, jeśli już – to są kosmetyczne, 
a pod powłoczką nowoczesności leżą kolejne wycięte pomniki 
przyrody, zatrute wody, zniszczone szlaki migracyjne zwierząt. 
Pozorne ruchy jak tworzenie klubów dyskusyjnych, komisji 
dialogu itp. mają za zadanie zamydlić oczy, bo tak naprawdę i 
tak NIC się nie dzieje, NIC się nie zmienia. Wydziały Wielkiego 
Urzędu robią, co chcą a przy okazji wydają miliony na pisane 
przez wiele miesięcy bzdurne opracowania, bełkotliwe teksty, 
które dostajemy do przeczytania na kilka zaledwie dni, choć 
nasze zdanie nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Na razie 
nasza gospodarka, nasza urbanistyka grabią to, co się da. My 
walczymy, wszelkimi sposobami, choć szanse na powodzenie 
w walce z machiną do robienia pieniędzy jest trudne. Trudne 
nie znaczy niemożliwe. Jeśli pójdziemy razem do najbliższych 
wyborów i wreszcie wybierzemy... 

Może będzie lepiej, czego sobie, nam i Państwu z całego 
serca życzę.

Zofia Charłampowicz – Jabłońska

dokończenie ze str. 1

MÓJ GŁOS

SĄSIAD
Na co dzień miły, przyjacielski, pomocny. Dzień dobry, 

jak zdrowie kochanego sąsiada?! To standardowa i codzienna 
wymiana zdań. Wydaje Ci się, że znasz tego człowieka bardzo 
dobrze, bo mieszka obok ciebie już tyle lat. Dzieci się znają, psy i 
kotki się lubią. Jak to bywa po sąsiedzku. Widujesz go częściej niż 
najbliższych, więc myślisz, że wszystko o nim wiesz, tak jak on o 
tobie. Oprócz ukłonów i życzeń, przyjacielskie gesty i zawsze ta 
pomocna dłoń. Pamiętaj to wszystko jednak może być do czasu. Co 
może nagle odmienić tak zacnego sąsiada? Otóż środek płatniczy, 
bo to on rządzi światem i uczuciami. I nawet nie wiesz, co może ci 
zgotować taki sąsiad? Przychodzi dla ciebie dzień, który oznacza 
koniec twojej swobody, intymności. Nagle nie będziesz wiedział, 

które okno warto otworzyć, bo ktoś ci w nie zagląda. Zapomnisz 
o letnich kąpielach słonecznych na hamaku, o grillowaniu we 
własnym ogrodzie, przestaniesz też dbać o swoje rabatki i kwiatki. 
Zauważysz, że nawet ptaki już nie ćwierkają w twoim ogródku, 
nie przybiegają wiewiórki i nie ma już jeży. Wszystko się zmieniło 
i nawet ten życzliwy sąsiad przed tobą ucieka. Co się stało? Nic 
nadzwyczajnego, pod płotem wyrosło takie małe mini osiedle, no 
większy apartamentowiec. Co zyskałeś? Nowych sąsiadów. Oni 
pragną cię poznać, bo to przecież taki sąsiedzki zwyczaj. A o czym 
ty myśli? Spoglądasz na swoją działkę i masz kilka pomysłów:
1. zasadzę szpaler wysokich drzew wzdłuż całej działki i już
2. też wybuduję na ogrodzie blok i będę miał kasę 
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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

3. sprzedam działkę i kupię domek za miastem, tam przecież 
taniej

4. podam sprawę do sądu i czekając finansowo oraz zdrowotnie 
się wykończę.    

To przykład, jak z sąsiada masz wroga. 
Takich przykładów na naszym szacownym osiedlu jest coraz 

więcej. Poniższe zdjęcie nie jest fotomontażem. To zdjęcie jest 
odzwierciedleniem wydanej decyzji o przebudowie, nadbudowie 
i rozbudowie domu dwurodzinnego. Co powstało? - zapraszam 
na ul. Ugory (w stronę parku Szelagowskiego).

W związku z powyższą sytuacją rada osiedla postanowiła 
wystąpić do władz miasta z inicjatywą wywołania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego 
pomiędzy ul. Szelągowską ( obejmując ul. Nadbrzeże z parkiem 
Szelągowskim do ul.Ugory/Czapla) / Naramowicką (ze stacją 
benzynową i blokiem  przy ul.Wilczak 13), oraz częścią ul. 
Wilczak i ul. Ugory. Jest to swoisty wykrawek, pozostały 
fragment osiedla , który nie ujęto przy wywołaniu i uchwaleniu 
mpzp dla obszaru zwanego Czapla –Wilczak.

Mamy nadzieję, że plan zabezpieczy mieszkańców przed 
dalszą dewastacją przestrzenną najbliższego sąsiedztwa. Na 
chwilę obecną wraz z mieszkańcami ul. Ugory zgłosiliśmy 
sprawę w do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
do Wydziału Urbanistyki i Architektury, by ta wszczęła 
postepowanie z urzędu.. Sprawa trafiła również do Wojewody. 
Nie wykluczamy też zawiadomienia do prokuratury, bo takie 
działania trzeba piętnować.

HalinaOwsianna     

Warto wiedzieć
Regulamin przyjmowania odpadów problemowych od mieszkańców Związ-
ku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej  w 
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
1. Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK na terenie Poznania:
1) PSZOK „Składowisko”:
ul. Meteorytowa 1, 62-002 Suchy Las, tel. 61 811 96 67
godziny otwarcia: pn-pt 7-20, sobota 7-14
2) PSZOK „Dębiec”
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284, 61-481 Poznań, tel. 61 833 22 12
godziny otwarcia: pn-pt 8-17, sobota 8-16
3) PSZOK „Wrzesińska”
ul. Wrzesińska 12, 61-021 Poznań, tel. 61 611 08 11
godziny otwarcia: pn-pt 8-17, sobota 8-16
W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK są nieczynne
2. Przyjmowanie odpadów do PSZOK:
1) Do PSZOK mogą być dostarczane odpady z terenu ZM GOAP.
2) Przyjmowanie do PSZOK odpadów problemowych określonych 
w wykazie w ppkt 4)  pochodzących z gospodarstw domowych od 
mieszkańców ZM GOAP jest bezpłatne. Natomiast odpady wykra-
czające poza ten zakres, ze względu na ich rodzaj (nietypowe dla prac 
domowych, np. kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne 
(w tym wywoływacze i utrwalacze fotograficzne, zwłaszcza w dużych 
ilościach) mogą zostać przyjęte do PSZOK zarówno od mieszkańców 
jak i firm odpłatnie wg obowiązującego cennika.
3) Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  mieszkaniec może 
dostarczyć w takiej ilości i wielkości by móc włożyć je do pojemnika 
na wtórne surowce opakowaniowe. 
Opakowania szklane z podziałem na kolorowe i białe, a także opako-
wania z tektury i papieru, niezanieczyszczone substancjami obcymi, 
mieszkaniec może dostarczyć w większej ilości, z zastrzeżeniem ppkt. 
8) i złożyć do kontenerów wskazanych przez pracownika Spółki.
4) Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie do PSZOK od miesz-
kańców ZM GOAP zgodnie z posiadanymi decyzjami:
Nazwa odpadu
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady budowlane i zozbiórkowe
Papier i tektura
Szkło
Chemikalia (Detergenty, Rozpuszczalniki, Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 
i żywice, Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Środki ochrony roślin)
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freon
Przeterminowane Leki 
Zużyte Baterie i akumulatory 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
Tworzywa sztuczne
Metale
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, 
że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może 
odmówić bezpłatnego ich przyjęcia (np. w przypadku, gdy odpady nie-
bezpieczne zostaną dostarczone w opakowaniach przemysłowych, meble 
zostaną przywiezione w dużej ilości pojazdem ciężarowym, itp.).
5) PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: materiały zawierające 
azbest, papy, szyb samochodowych, szkła zbrojonego i hartowanego, 
części samochodowych (tj. zderzaki,  reflektory itp.), zanieczyszczony 
styropian budowlany, odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej 
identyfikacji (brak etykiet), odpady w opakowaniach cieknących.
6) Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie-
cieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informa-
cję (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 
7) Pracownik ZZO ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby 
to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub 
życiu ludzi.
8) Pracownicy ZZO nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wska-
zują miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić. 



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.

Samotność to jedna z głównych bolączek ludzi w star-
szym wieku. Seniorzy czasem żalą się, że spędzają całe 
dnie sami, ponieważ nie mają rodziny lub bliscy są zbyt 
zajęci, by poświęcać im czas.  Można być osobą samotną i 
mieć poczucie przyjaźni, więzi. Można pójść do sąsiadki, 
która leży, i zapytać, czy można jej jakoś pomóc. Posiada-
nie licznej rodziny, a nawet zamieszkiwanie z nią, wcale 
nie gwarantuje ożywionych kontaktów międzyludzkich. – 
Starszy człowiek, który żyje sam lub tylko z małżonkiem, 
może doznawać mniejszego osamotnienia od rówieśnika 
otoczonego dziećmi i wnukami. Dzieje się tak, jeśli samot-
ny lub prawie samotny senior jednak wychodzi z domu, 
nawiązuje kontakty, uczestniczy w tym, co socjologowie 
nazywają siecią społecznych powiązań.

Izolowanie się od ludzi jest jednym z głównych 
błędów, które popełniają ludzie w starszym wieku, i naj-
prostszą drogą do popadnięcia w depresję. Seniorom po-
trzebny jest kontakt z rówieśnikami w równym stopniu, co 
częste spotkania z własnymi dziećmi i wnukami. Na taką 
prawidłowość wskazują zresztą badacze zaangażowani w 
projekt Pol Senior. – Międzypokoleniowe relacje nawet z 
najbliższą osobą nie są w stanie zrekompensować kontak-
tów z rówieśnikami, z małżonkiem. To jest inny repertuar 
wspomnień, to są inne doświadczenia.

Starzy przyjaciele i nowi znajomi 
Wzajemne kontakty między starszymi ludźmi są 

niezbędne – człowiek w każdym wieku odczuwa prze-
cież potrzebę dzielenia się swoimi troskami, obawami 
czy problemami z kimś, kto dobrze go zrozumie, bo sam 
znajduje się w podobnej sytuacji. Dlatego z niektórych 
rzeczy starszy rodzic nie zwierzy się zapracowanej cór-
ce, czy zajętemu synowi, ale raczej swojemu przyjacielo-
wi. To u niego znajdzie zrozumienie. – Na starość, tak jak 
dobre wino, liczą się przyjaźnie, które przetrwały próbę 
czasu. Ważna jest lojalność wobec drugiego człowieka . 
A czy na samotność skazany jest senior, który w ciągu całego 
życia nie zawarł z nikim zażyłej przyjaźni? Absolutnie nie. 
Przebywanie z innymi, nawet wcześniej zupełnie nieznanymi 
ludźmi, może być wartościowym doświadczeniem dla star-
szej osoby. – Bardzo ważna w ocenie życia jest chęć integra-
cji z ludźmi. Jeśli ktoś traktuje siebie jak samotną wyspę, 
która niczego od nikogo nie potrzebuje, to skazuje się na 
trudną starość  – uważa prof. Stanisławą Steuden.

Kampania sołeczna portalu StarsiRodzice.pl –
Recepta na obojętność
Obojętność, brak zainteresowania, wrażliwości, nie-

przejmowanie się losem innych, przychodzą naturalnie 
łatwo. Zaangażowanie i troska z olbrzymim trudem. Dla-
czego? Dlaczego jesteśmy obojętni? Dlaczego jesteśmy 
obojętni na starość? Dlaczego nie mówimy o niej głośno 
i udajemy, że starość nas nie dotyczy? Starość nie jest 
sexy? Starość jest obrzydliwa?  Nie bądźmy obojętni!                                                                                                                                 
Trudno w pogoni za własnym szczęściem zrozumieć 
starszych ludzi. Portal StarsiRodzice.pl chce to zmienić. 
„Chcemy poruszyć polskie serca i dać receptę na obo-
jętność! Chcemy pomóc oswoić starość najbliższych, dla-
tego ruszamy z kampanią społeczną „Recepta na obojęt-
ność” – dołączcie do niej i nieście dobre informacje swoim 
bliskim – tym starszym i młodszym, bez względu na wiek”

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na pokoleniową 
obojętność wobec seniorów, zneutralizowanie obojętności 
poprzez wymianę doświadczeń międzypokoleniowych, 
budowanie dialogu międzypokoleniowego bez ograniczeń 
wiekowych, aktywizacja międzypokoleniowa do wspól-
nych działań. Więcej na ten temat przeczytacie na Starsi-
Rodzice.pl.

Autorzy kampanii zachęcają do informowania o dzia-
łaniach małych i dużych, tych lokalnych i międzynarodo-
wych, do pokazania, że nie jesteśmy obojętni na los star-
szych ludzi.

Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
60-833 Poznań, ul. Mickiewicza 9A 
tel./fax: 61 847 21 11, tel.: 61 842 35 09. 
Zapraszamy w godz. 8-16.

Samotność jest najgorsza


