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o nie projektu
LOKALNE CENTRA PARTNERSTWA – ORGANIZOWANIE SPOzrzucanie odgarniętego z chodników śniegu na
ŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z RADAMI OSIEDLI, który wpisuje się w
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drzewa.została
Sól zniszczy
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Halina Owsianna
kania 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.

potrzeb i zasobów Osiedla oraz spotkań z mieszkańcami stwierdzono, iż
problemami społeczności lokalnej Osiedla Stare Winogrady są min.; integracja osób starszych, poszerzenie informacji dla mieszkańców na temat
kontaktu z Dzielnicowymi, Strażą Miejską, problem remontu dróg oraz
poszerzenie współpracy Rady Osiedla z terenem Wilczaka.
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Komunikat

997 - Policja
Zofia Charłampowicz – Jabłońska
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,
Winogrady, Ks. Mieszka I )
które okno wartoGronowa,
otworzyć,
bo ktoś ci w nie zagląda. Zapomnisz
0 609 600 698 - sierżant Łukasz Śramski
o letnich kąpielach słonecznych na hamaku, o grillowaniu we
(rejon: Słowiańska, Gronowa, Winogrady, Armii
własnym ogrodzie,
przestaniesz
też dbać o swoje rabatki i kwiatki.
Poznań,
Szelągowska)
Zauważysz,
że
nawet
ptaki
już
nie ćwierkają
w twoim ogródku,
0 609 600 54 - starszy posterunkowy
Wojciech Serafin
nie przybiegają wiewiórki
i
nie
ma
już
jeży.
Wszystko
się zmieniło
(rejon: Wilczak, Szelągowska)

. Przedstawienie sylwetki pisarza – biografia, dorobek twórczy artysty
2. Prezentacja twórczości wybranego pisarza – omówienie najwybitniejszych osiągnięć, lektura wybranych fragmentów
3. Rozmowa ze słuchaczami na temat twórczości i osoby artysty.
Spotkanie z książką dla Seniorów to spotkania cykliczne, które odbywaćNa
się będą
w tygodniu
do końca miesiąca
grudnia 2006
r. adresowaco raz
dzień
miły, przyjacielski,
pomocny.
Dzień
dobry,
ne do wszystkich seniorów z terenu Osiedla Stare Winogrady.

SĄSIAD

jak zdrowie kochanego sąsiada?! To standardowa i codzienna
wymiana
zdań. Wydaje
Ci się, że znasz
człowieka bardzo
VI. WARSZTAT
FOTOGRAFICZNY
DLAtego
DZIECI.
dobrze,
bo
mieszka
obok
ciebie
już
tyle
lat.
Dzieci
Warsztaty dla dzieci - Ja i otaczający mnie świat ! się znają, psy i
kotki
się lubią.
Jakzajęć
to bywa
po sąsiedzku.
go częściej
niż
. Pierwsza
część
to próba
wspólnego Widujesz
zastanowienia
się nad tym
gdzie żyje?więc
Co mnie
otacza,
są mojeomarzenia?
Ktotak
i co
najbliższych,
myślisz,
żejakie
wszystko
nim wiesz,
jakjestondlao
mnie
ważny?ukłonów
Jak spostrzegam
otaczający
mnie świat?
Coiwzawsze
nim lubię
tobie.
Oprócz
i życzeń,
przyjacielskie
gesty
ta
a co chciałbym
zmienić?
jest najpiękniejsze?
pomocna
dłoń. Pamiętaj
to Co
wszystko
jednak może być do czasu. Co
Rozdajemy dzieciom jednorazowe aparaty fotograficzne, (któremoże nagle
odmienić tak zacnego sąsiada? Otóż środek płatniczy,
zapewniamy) i prosimy, aby za pomocą nich postarały się przedstawić
bo tootaczający
on rządziichświatem
i uczuciami. I nawet nie wiesz, co może ci
świat. Po kilku dniach zbieramy aparaty i wywołujemy
zgotować
taki
sąsiad?
Przychodzi
zdjęcia (to też w naszym zakresie).dla ciebie dzień, który oznacza
koniec
twojej
swobody,
intymności.
Nagle nie20
będziesz
2. Kolejne
spotkanie
z dziećmi
(czas spotkania
min.) towiedział,
wspólne

i nawet ten życzliwy sąsiad przed tobą ucieka. Co się stało? Nic
986 - Straż Miejska
nadzwyczajnego,
pod płotem wyrosło takie małe mini osiedle, no
606 986 986 - SMS Straż Miejska
większy
apartamentowiec.
Cooś.zyskałeś?
Nowych
06 822 32  - Straż Miejska
B. Chrobrego
7 sąsiadów. Oni
pragną cię poznać, bo to przecież taki sąsiedzki zwyczaj. A o czym
- Pogotowie
MPK na swoją działkę i masz kilka pomysłów:
ty995
myśli?
Spoglądasz
994 - Pogotowie Wod. Kan.
1. zasadzę szpaler wysokich drzew wzdłuż całej działki i już
993 - Pogotowie Ciepłownicze
2.992
też- Pogotowie
wybudujęGazowe
na ogrodzie blok i będę miał kasę

2

WartoStare
wiedzieć
Poznaj swojego dzielnicowego. Bezpieczne
Osiedle
Winogrady
Regulamin przyjmowania
odpadów problemowych
od mieszkańców Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej w
Policja 997 / Straż
Miejska 986
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

3. sprzedam działkę i kupię domek za miastem, tam przecież
taniej
4. podam sprawę do sądu i czekając finansowo oraz zdrowotnie
się wykończę.

1. Lokalizacje
i godziny
otwarcia PSZOK na terenie Poznania:
Strażnicy
upoważnieni
są do:
„Składowisko”:
-1) PSZOK
legitymowania
osób,
62-002 Suchy
tel. 61 811 96 67
-ul. Meteorytowa
zatrzymywania1,sprawców
czynówLas,
karalnych,
otwarcia:
pn-ptprzymusu
7-20, sobota
7-14
-godziny
stosowania
środków
bezpośredniego,
„Dębiec”
-2) PSZOK
nakładania
grzywien w postępowaniu mandatowym,
Czerwca
1956r. nr kół
284,
61-481 Poznań, tel. 61 833 22 12
-ul. 28
usuwania
i blokowania
pojazdów,
otwarcia:
pn-pt 8-17, sobota 8-16
-godziny
wydawaniu
poleceń,
„Wrzesińska”
-3) PSZOK
udzielania
pouczeń,
12, 61-021
Poznań, otel.
61 611 08 11
-ul. Wrzesińska
kierowania wniosków
w sprawach
wykroczenia,
otwarcia:
pn-pt 8-17,
sobota 8-16
-godziny
prowadzenia
czynności
sprawdzających,
i dni ustawowo
od pracy
PSZOK sąsamorządowych.
nieczynne
-W niedziele
żądania niezbędnej
pomocywolne
od instytucji
państwowych,
2. Przyjmowanie
odpadów
do PSZOK:
Straże
Miejskie powołane
są do:
PSZOK
mogąi porządku
być dostarczane
odpady z terenu ZM GOAP.
-1) Do
ochrony
spokoju
w mieście,
do PSZOK
odpadów
określonych
-2) Przyjmowanie
czuwania nad porządkiem
i kontroli
ruchuproblemowych
drogowego,
-w wykazie
zabezpieczaniu
miejsc
przestępstw, katastrof
i awarii,
w ppkt
4) pochodzących
z gospodarstw
domowych od
-mieszkańców
zabezpieczania
obiektów
ZM
GOAPgminnych,
jest bezpłatne. Natomiast odpady wykra-czające
przestrzegania
przepisów
lokalnego,
poza ten zakres,
zeprawa
względu
na ich rodzaj (nietypowe dla prac
-domowych,
współdziałania
z właściwymi
podmiotami
w zakresie
ratowania
życia,
np. kwasy,
zasady, sole
chemiczne,
odczynniki
chemiczne
zdrowia
i ochrony mienia.
(w tym
wywoływacze
i utrwalacze fotograficzne, zwłaszcza w dużych
Nie
godząc mogą
się i występując
przeciwko:
ilościach)
zostać przyjęte
do PSZOK zarówno od mieszkańców
-jak iniszczeniu
urządzeń
użytku
publicznegocennika.
i zieleni,
firm odpłatnie wg obowiązującego
- zaśmiecaniu miejsc publicznych,
3) Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych mieszkaniec może
- braku utrzymania czystości przez właścicieli posesji,
dostarczyć w takiej ilości i wielkości by móc włożyć je do pojemnika
- niewłaściwemu parkowaniu pojazdów,
na wtórne surowce opakowaniowe.
- nie przestrzeganiu obowiązków przewidzianych dla osób utrzymujących
Opakowania
zwierzęta, szklane z podziałem na kolorowe i białe, a także opakoz tektury
i papieru,
niezanieczyszczone
-wania
stwarzaniu
zagrożenia
dla życia
lub zdrowia osób substancjami obcymi,
mieszkaniec
może
dostarczyć
w
większej ilości, z zastrzeżeniem ppkt.
Przekazuj informacje do:
złożyć do SM
kontenerów
wskazanych
przez pracownika Spółki.
-8) i oddziałów
czynnych całą
dobę
przyjmowanych
do PSZOK
miesz-4) Wykaz
oficera odpadów
dyżurnego
Komendy nieodpłatnie
Straży Miejskiej
m. od
Poznania
kańców
GOAP
tel. 0 ZM
6 822
32  zgodnie z posiadanymi decyzjami:
-Nazwa
oddziału
SM czynnych na I i II zmianę - Winogrady, oś. B. Chrobrego 7
odpadu

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).

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

W związku z powyższą sytuacją rada osiedla postanowiła
wystąpić do władz
miasta
z inicjatywą
wywołania
miejscowego
starszy
posterunkowy
Wojciech
Serafin
planu zagospodarowania
przestrzennego
dla
obszaru
zawartego
(nadzoruje rejon ulic: Wilczak, Szelągowska)
pomiędzy ul. Szelągowską
( obejmując
ul. Nadbrzeże
z parkiem
kontakt telefoniczny
w czasie
dyżuru 0 609
600 54
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 osiedlamłodszy
, który nie
ujęto przy wywołaniu i uchwaleniu
inspektor Jarosław Dobicki
mpzp dla obszaruzezwanego
Czapla
–Wilczak.
Straży Miejskiej Referat
Winogrady
Mamy nadzieję,
że
plan
zabezpieczy
mieszkańców przed
oś. B. Chrobrego 7
dalszą dewastacją
przestrzenną
kontakt
telefonicznynajbliższego
06 82 23 2 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
z przykrością
zawiadamia, ze w tym roku odeszli następujący
działania
trzeba piętnować.
seniorzy:
HalinaOwsianna

Opakowania z papieru i tektury
tel. 061 82 07 972
Opakowania z tworzyw sztucznych
TEL >986<
Opakowania z metali
SMS >606 986 986<
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkłae-mail: sm@um.poznan.pl
Zużyte opony
Odpady budowlane i zozbiórkowe
Papier i tektura
Szkło
1.
Przede(Detergenty,
wszystkim
zaśmiecanieFarby,
osiedla.
Obchód
przeprowadzony
w
Chemikalia
Rozpuszczalniki,
tusze,
farby drukarskie,
kleje, lepiszcze
dniu
29..br.
przez
Komisję
Porządku
naszej
rady
wraz
z
przedstai żywice, Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Środki ochrony roślin)
wicielami
Straży Miejskiej
potwierdza,
że te same
Lampy
fluorescencyjne
i inne odpady
zawierające
rtęćtereny wymagają
ciągłegozawierające
sprzątania. Po
pół roku, bo wiosną służby miejskie oczyściUrządzenia
freon
Przeterminowane
Lekinas miejsca mamy tzw. powtórkę z rozrywki.
ły wskazane przez
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 niebezpieczne 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.
PasOdpady
zieleniwymagające
pomiędzy Aleją
Solidarności,
a garażami
Wilczak 13.
6)
opakowania
powinny
znajdować bloku
się w szczelnych
(niecieknących)
i
nieuszkodzonych
opakowaniach
oraz
posiadać
oryginalną
informa2. Dziury w jezdniach. Zgłoszenia i obietnice nie pomagają. Ostateczcję (etykietę)
umożliwiającą
identyfikację
odpadu w chwili
ny termin
dawno minął.
ZDM zobowiązał
się, przekazania.
że do dnia 3 sierp7) Pracownik
ZZO madziury
prawozostaną
odmówić
przyjęcia
byłoby
nia br. wszystkie
załatane.
Dziśodpadu,
ZDM, jeśli
a właściwie
to sprzeczne
z przepisami
prawa
mogłoby
zagrażać
zdrowiu
lub
jego pracownicy
przyznają,
że oraz
nie dają
rady. Jest
tylko jeden
zakład
życiu
ludzi.
remontowy obsługujący całe miasto.
8)
ZZO niezwyjmują
przywiezionych
odpadów
3. Pracownicy
Brak współpracy
zarządcami
domów: Bom
nr 2 zi pojazdu,
„Ferma”.wskaNic
zujądodać
miejscenic
gdzie
należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.
ująć.

Co nas smuci ?

Klub Seniora

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.

ZAPRASZAMY!
Informacje i zapisy – tel. 061 8 0 934
Irena Kosiorek - Przewodnicząca Klubu
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Samotność jest najgorsza
Samotność to jedna z głównych bolączek ludzi w starszym 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. Posiadanie 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 samotny 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 najprostszą drogą do popadnięcia w depresję. Seniorom potrzebny 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 kontaktów 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 przecież 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 córce, czy zajętemu synowi, ale raczej swojemu przyjacielowi. 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 starszej osoby. – Bardzo ważna w ocenie życia jest chęć integracji 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, nieprzejmowanie się losem innych, przychodzą naturalnie
łatwo. Zaangażowanie i troska z olbrzymim trudem. Dlaczego? 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 obojętność! Chcemy pomóc oswoić starość najbliższych, dlatego ruszamy z kampanią społeczną „Recepta na obojętność” – 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 wspólnych działań. Więcej na ten temat przeczytacie na StarsiRodzice.pl.
Autorzy kampanii zachęcają do informowania o działaniach małych i dużych, tych lokalnych i międzynarodowych, do pokazania, że nie jesteśmy obojętni na los starszych 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.

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.

