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MURAL NA DZIEŃ DZIECKA
Sąsiadki i Sąsiedzi!

Spokojnych, szczęśliwych i co najważniejsze,
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021!
życzy Rada Osiedla Stare Winogrady

Szelągowski fyrtel cieszy się wśród poznaniaków coraz większym zainteresowaniem. Dzieje się tutaj dużo ciekawych wydarzeń
kulturalnych i dlatego powinniśmy szczególnie dbać o estetykę całego otoczenia.
Wspólnie, z panem Piotrem Michalakiem – dyrektorem DPS przy ul. Ugory, społecznością sąsiedzką oraz radnymi Rady Osiedla
Stare Winogrady, zastanawialiśmy się co zrobić, aby ten zakątek był jeszcze bardziej bajeczny i wpadliśmy na pomysł wymalowania
muralu na szarej, nieciekawej do tej pory ścianie opłotowania DPS-u.
Pomysł podchwyciły fantastyczne sąsiadki, plastyczki – Katarzyna i Sara Mańkowskie, które zaproponowały mural w malwy malowany. Zaprojektowały, naszkicowały te piękne kwiaty, które farbami pokryły dzieci i mieszkańcy DPS-u.
W dniach 12 i 13 czerwca zorganizowaliśmy Dzień Dziecka a tematem przewodnim był „KOLOR I DŹWIĘK”. Zaprosiliśmy do zabawy wszystkich chętnych. Obok malowania muralu była możliwość skorzystania z warsztatów muzycznych prowadzonych przez panią
Dominikę Dopierałę z Mobilnego Centrum Muzyki Fundacji Nordoff Robbins Polska.
Dziękujemy, że byliście!
Rada Osiedla Stare Winogrady

Cmentarz św. Wojciecha – dzisiaj.
Zabytkowy cmentarz paraﬁi św. Wojciecha w Poznaniu jest
położony na południowych stokach fortu Winiary. To dzisiejsza
południowo – wschodnia część Cytadeli ciągnąca się wzdłuż
północnej części ul. Armii Poznań.
O historii nekropolii pisaliśmy już w jednym z wcześniejszych
numerów „Naszego Fyrtla”. Czy coś się od tego czasu zmieniło?
Czy coś się dzieje na tym zabytkowym terenie?
Otóż w 2019 roku Zarząd Zieleni Miejskiej przeznaczył kwotę
50 tys. złotych na program prac konserwatorskich i zabezpieczenie
najbardziej zagrożonych nagrobków. Rada Miasta natomiast
w budżecie na 2020 rok zabezpieczyła kwotę 300 tys. złotych na
konserwację i remont 18 nekropolii. Przetarg ogłoszony przez
Zarząd Zieleni Miejskiej wygrała ﬁrma Alta z Wrocławia i od wiosny
zaczęło się czyszczenie kamieni, usuwanie glonów, sklejanie
popękanych bloków. Wiele nagrobków należało podmurować
ponieważ spływająca woda ze stoków Cytadeli poważnie
naruszyła fundamenty lub podmyła konstrukcje. Niektóre
Zaproszenie
do wspólnej
zabawy
Myjemy ścianę……..
nagrobki
otrzymały,
zgodnie
z posiadaną dokumentacją,
nowe
płyty.

Nagrobki zostały też oczyszczone, naprawione i zabezpieczone
przed działaniem sił przyrody. Poczynione prace widać spacerując
po rozległym terenie cmentarza. Odrestaurowany został między
innymi grób Weronisi Twardowskiej, Tadzinka Nitsche,
w y r e m o n t o w a n e z o s t a ł y t r z y g r o b y N N , p r o f. J a n a
Grochmalickiego, Erwina Więckowskiego, Bernarda Milskiego,
Mariana Kratochwila.
Rada Osiedla Stare Winogrady w budżecie na 2021 rok
zarezerwowała kwotę 5 tys złotych z przeznaczeniem na prace
renowacyjne tego cmentarza.
Wzorem ubiegłego roku, osiedlowi radni zakupili znicze aby
zapalić na mogiłach w dniu 1 listopada, jednakże ogłoszone
30 października zamknięcie cmentarzy dla wszystkich
odwiedzających uniemożliwiło nam wizytę na tej nekropolii. Radni
osiedlowi wraz z grupą społecznych opiekunów mogił zapalili
znicze w dniu 11 listopada.
Mamy nadzieję, że prace na tym terenie nie zostaną przerwane
gruntujemy……
i powoli cmentarz
odzyska należny mu wygląd.
Ocalmy od zapomnienia naszą wspólną historię.
Aleksandra Różańska

kładziemy podkład …….

I można było malować .

A to efekt prawie gotowy.
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Planowane
zmiany
W obronie parku
Szelągowskiego

w nocnej komunikacji miejskiej

widzimy jednak żadnej potrzeby „ulepszania” ogrodu drogim
materiałem.
Mokradła, bagna, błota i torfowiska to ekosystemy
unikatowe i skomplikowane, zależne od obecności
i dostępności wód gruntowych. Ich pozytywny wpływ
na mikroklimat i warunki wilgotnościowe w lesie,
a tym bardziej w mieście, jest nieoceniony. Są one centrami
bioróżnorodności i źródłem wody dla zwierząt. Gromadzą
⅓ zasobów węgla, 10% globalnych zasobów słodkiej wody,
tworząc wilgotny mikroklimat i redukując efekt miejskiej
wyspy ciepła. Park Szelągowski jest jednym z ostatnich
takich miejsc w Poznaniu i jako takie powinno być
szczególnie chronione przed przekształceniem, zwłaszcza
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mineralnej w alei kasztanowej uszkodzą istniejący tam system
aż do pętli PST na os. Sobieskiego.
korzeniowy kasztanowców i spowodują ich zniszczenie.
Linia 215 będzie kursować nocą we wszystkie dni tygodnia, co 30
Byłaby to niepowetowana strata, zwłaszcza że drzewa te
min w obydwie strony na trasie: os. Dębina (niektóre kursy Luboń),
dobrze radzą sobie nawet z plagą żarłocznego szrotówka.
Wilda, Rondo Kaponiera, przez ul. Mieszka I i dalej przez Nowe
Sprzyja im zapewne własne, doborowe towarzystwo –
Winogrady aż do pętli PST na os. Sobieskiego.
jak wiemy, drzewa komunikują się ze sobą systemem
Również przebieg linii tramwajowej 201 ulegnie korzystnej
korzeniowym i wzajemnie wspierają w sytuacjach zagrożenia.
zmianie. Będzie ona kursować tak jak dotychczas z os. Sobieskiego
Niebezpieczna koncepcja przesadzenia drzew w rejonie
po trasie PST przez przystanek Słowiańska i dalej przez Rondo
placu zabaw będzie skutkowała ich obumarciem.
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Piotr Zieliński
Po takiej „rewitalizacji” jaka została nam przedstawiona
w poprawionej i uzupełnionej koncepcji nie zostanie już nic
cennego w tym pięknym, zielonym i żyjącym swoim życiem
zakątku. Nie chcemy, aby Szeląg podzielił los rezerwatu
Żurawiniec, w którym degradacji uległy najcenniejsze
elementy przyrody.
Planujemy w najbliższym czasie zebrać podpisy
mieszkańców, którzy jak my pragną, aby przy jakiejkolwiek
realizacji koncepcji pozostawić dotychczasowy naturalny,
historyczny wygląd i charakter parku.
Będziemy wdzięczni Państwu za zaangażowanie w naszą
wspólną sprawę.

W kwietniu Rada Osiedla Stare Winogrady otrzymała od biura
projektowego Kavoo Inwest sp. z o.o. kolejną koncepcję
parku Szelągowskiego – poprawioną, uwzględniającą opinie
i sugestie społeczne. Po zapoznaniu się z materiałami i ich
przeanalizowaniu okazało się, że zakres prac, jaki został
zaplanowany przy realizacji tej koncepcji, wpłynąłby znacząco
na naturalne środowisko przyrodnicze parku. Bogactwo
przyrody, jej dzikość, a przede wszystkim magia tego miejsca
zostałyby całkowicie zakłócona, a nawet zniszczona.
Realizacja przedłożonego projektu oznacza m.in.:
osuszenie „bagienka”, zdrenowanie podłoża, wycięcie drzew.
Planowane sztuczne zbiorniki wodne uniemożliwiłyby
naturalną retencję wody, a nowa nawierzchnia zniszczyła
piękną aleję kasztanową.
Przeanalizowaliśmy główne założenia tego projektu,
zapoznaliśmy się z uwagami przyrodników i wystosowaliśmy
do Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Kavoo Inwest sp. z o.o.
opinię Rady Osiedla. Uważamy, że:
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Warto jednak oczyścić zabytkowe elementy z niechcianych
Naramowice i ostatecznie na os. Stefana Batorego. Linia 248
„ozdób” namalowanych na rozpadających się ścianach. Nie
kursuje nocą we wszystkie dni tygodnia, raz na godzinę (co ~60 do
90 min) w obydwie strony na trasie: z Rondo Kaponiera przez ul.
Szelągowską, Wilczak, Serbską i Lechicką i dalej przez Naramowice
aż do Radojewa.

LABA.LAND
W LABA.LAND nie zatrzymujemy się i działamy prężnie również
w sezonie zimowym!
18 grudnia LABA.LAND zamienił się w Wioskę Prezentową miejsce, gdzie wszystkimi zmysłami poczuliśmy magię zbliżających
się Świąt.
Lokalni twórcy i rzemieślnicy zaoferowali swoje prezentowe cuda,
które wywołały uśmiechy na twarzy.
Rozgrzały nas aromatyczne grzane wino i świąteczne utwory
towarzyszące całemu wydarzeniu. Organizatorzy zadbali nie tylko
o odpowiedni klimat, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo.
Zarówno wystawcy jak i odwiedzający, byli zobowiązani
do przestrzegania zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka).

Więcej informacji na naszej stronie: www.starewinogrady.pl
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Naukowcy z UAM
Szanowni Seniorzy,
mojej pracyzpośrednika
nieruchomości, coraz częściej
w Wwalce
koronawirusem!

przemyślana.
Najlepiej taką czynność – podpisanie umowy dożywocia
- przeprowadzić w obecności zaufanej osoby, np. zaufanego,
poleconego i sprawdzonego pośrednika nieruchomości.
Renta dożywotnia – czym jest?
Taka renta jest comiesięcznym dodatekiem do emerytury
do końca życia – w zamian za przepisanie mieszkania. Coraz
częściej to tzw. fundusze hipoteczne/ instytucje finansowe
oferują seniorom właśnie takie rozwiązania.
Główną ideą renty dożywotniej jest umożliwienie zamiany
mieszkania na cykliczną wypłatę ze strony instytucji finansowej.
Wirusolog
prof.
Florian Krammer
(kolega
prof. Rybki
z lat
Korzystając
z tych
pieniędzy,
senior może
do śmierci
pozostać
w doktoranckich
mieszkaniu. na Universität für Bodenkultur w Wiedniu) wraz
zeIstotne
swoją grupą
badawczą
warunki
umowy:z Icahn School of Medicine at Moun Sinai
w1.Nowym
Jorku
jest
niekomercyjnego
testu
Senior podpisuje autorem
umowę zpierwszego,
instytucją finansową
i ma prawo
pozwalającego
odpowiedź immunologiczną pacjenta
pozostać
do końcawykryć
życia w mieszkaniu.
przeciwko
wirusowi
SARS-CoV-2.
2. Instytucja
finansowa
zyskuje prawo do dysponowania
Dzięki poparciu władz rektorskich UAM i dyrektora CZT
nieruchomością dopiero po śmierci seniora.
prof. Bronisława Marciniaka, Centrum Zaawansowanych
3. Decydując się na rentę dożywotnią nie można już przekazać
Technologii UAM wraz z Instytutem Biologii Molekularnej
posiadanej
nieruchomości w spadku np. dzieciom, wnukom.
i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM (zespół pod
4.
Po
podpisaniu
umowy
seniorSobczaka)
dożywotnio
co miesiąc
przewodnictwem prof.
Krzysztofa
podjęło
działania
powinien
otrzymywać
określoną,
umówioną kwotę
pieniędzy.
mające na
celu wytworzenie
komponentów
testu, opracowanego
5. Fundusz
hipoteczny
cały
powinien
ponosić
przez
prof. Krammera.
Testprzez
oparty
jestczas
o dwa
białka wirusowe,
koszty
utrzymania
mieszkania.
które wiążą się specyﬁcznie do odpowiednich przeciwciał,
Pułapki/ ryzyka
z rentą
obecnych
w krwizwiązane
pacjenta.
Jest dożywotnią:
to czuły i specyﬁczny test,
1. Miesięczne na
świadczenie,
możeogromnej
okazać się zdecydowanie
pozwalający
przebadanie
ilości próbek,
zawniskie
w porównaniu
do wartości nieruchomości. Warto
stosunkowo
krótkim czasie.
Aby opanować
pandemię
powrócić
normalności
niezbędne
zastanowić
się zatem
czy i nie
lepiejdozamienić
mieszkanie
przetestowanie
jak w
największej
osób zarówno testami
najest
mniejsze,
niż oddawać
ręce obcejliczby
instytucji.
PCR
jak i immunologicznymi,
szczególnie
w związku
2. Decydując
się na podpisanie umowy
renty dożywotniej
z napływającymi
kolejnymi
doniesieniami
dotyczącymi
należy
bezwzględnie sprawdzić
wiarygodność
i historię
instytucji
szczepioneknam
na SARS-COV-2.
proponującej
takie rozwiązanie, bowiem istnieje ryzyko,
Jakub Rybka
że instytucja finansowa nagle zniknie z aktem Prof.
własności
i przestanie płacić nam rentę.
3. Seniorom bardzo często trudno jest oszacować wartość
swojej nieruchomości i za niskie miesięczne wynagrodzenie (np.
Więcej informacji na temat projektu PULCHRA można znaleźć
500
miesięcznie)
oddają swoją najcenniejszą własność, wartą
na zł
stronach
internetowych:
często
setki
tysięcy
złotych.
h�ps://pulchra-schools.eu/
4. Stronami
takich umów są bezbronni seniorzy i bogate
h�ps:/
/gridw.pl/projekty/2548-pulchra
fundusze
posiadające wyspecjalizowane zespoły prawników.
h�ps://lejery.pl/projekt-pulchra/
Warto
pięć razy
się zastanowić,współpracą
zadzwonićzachęcamy
do zaufanej osoby,
Wszystkich
zainteresowanych
skonsultować
sprawę np. z pośrednikiem nieruchomości,
do kontaktu mailowego:
z notariuszem,
zanim będzie
za późno!
jaksyp@amu.edu.pl
lub semiramidy.lejerskie@gmail.com
.
Podsumowując, umowa dożywocia daje szansę na polepszenie
bytu seniorowi i jest praktykowana, należy jednak pamiętać
o pułapkach i być dociekliwym oraz poznać dobrze osobę, której
powierzamy naszą nieruchomość.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest mimo wszystko
zawrzeć taką umowę z członkiem rodziny lub z kimś kogo
dobrze znamy. Senior powinien mieć gwarancję dzięki umowie
notarialnej, że warunki umowy zostaną utrzymane.
Warto jeszcze na koniec zaznaczyć, że na rynku
są profesjonalne instytucje zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw
Finansowych ale również osoby prywatne i nieprofesjonalne,
które wykorzystują łatwowierność starszych ludzi.
Bądźmy czujni i uwrażliwieni na tego typu nieuczciwe
praktyki !!!
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Sikora
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami w biurze
Bylewscy Nieruchomości
Nr licencji zawodowej 26689
Tel. 796 666 414
e-mail: joanna.sikora@bylewscy.pl
www.bylewscy.pl

spotykam się z pytaniami od starszych osób jak wygląda
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w zamian za nieruchomość dożywotnią opiekę.
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zarażenia.
Opieka
w zamian
za mieszkanie
jest rozwiązaniem
Zespół
naukowców
z Centrum
Zaawansowanych
Technologii
stosowanym
trudnej
UA
M p o d k iczęsto
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majątkuzainfekowana
swojego życia,
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którą
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- dwa
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1. Ustanowienie służebności osobistej, brzmi skomplikowanie,
z perspektywy osób, które przeszły chorobę bezobjawowo lub też
ale to nic innego jak sytuacja, w której to opiekun nabywa prawo
nie zostały odpowiednio zdiagnozowane, a także w odniesieniu
do zamieszkiwania w oznaczonym pomieszczeniu w Państwa
do kadry medycznej.
nieruchomości.
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Przedmiotem umowy o dożywocie może być każda
nieruchomość: dom, mieszkanie, lokal użytkowy, działka
rekreacyjna.
Jakie pułapki czyhają na ufnych seniorów?
1. Po podpisaniu umowy mieszkanie/ dom/ działka od razu
!!! a nie dopiero po śmierci seniora staje się własnością nabywcy/
opiekuna.
Może zdarzyć się, że osoba podszywa się pod opiekuna
i Zespół
nie mauczniów
zamiaru i troszczyć
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właściciela
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Skutkiem umowy dożywocia jest przeniesienie własności
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nieruchomości, a więc musi – pod rygorem nieważności - być
terenie szkoły w miejsce przyjazne dla środowiska. Zamierzają
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które
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wybetonowanych
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własnością.
Obecnie
Zespół Projektowy poszukuje Interesariuszy Projektu,
W umowiektórzy
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swoją
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lub pomocą
materialną.
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4. Senior powinien rozumieć dokładnie treść umowy,
Uczniowie
swojesię
projektowe
konto
znaczeniemają
aktutakże
i zgadzać
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na Instagramie:
5. Decyzja nie może być pochopna, powinna być dokładnie

Deszczowe ogrody
na Starych Winogradach?

h�ps://www.instagram.com/semiramidy_lejerskie/
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Mamy nadzieje, że te rabaty, które mają przetrwać kolejne cztery
lata nie tylko będą cieszyć nasze oczy, ale staną się farmą dla
wszystkich zapylaczy. Dziś ta rabata jest otaśmowana, aby
czworonogi jej nie zniszczyły. Prośba, abyśmy wspólnie o to
zadbali.

Skwer
Józefaw
Przesławskiego
Co
słychać
naszym
na Winogradach
największym
parku.

Halina Owsianna

Podczas sesji Rady Miasta Poznania, która odbyła się 20 kwietnia,
radni uchwalili
nadanie imienia
Józefa
Przesławskiego
Z Cytadeli,
a konkretnie
z okolic
rosarium
zniknęłyskwerowi
duże,
położonemu w rejonie ulicy Owsianej na Winogradach. Z inicjatywą
betonowe kosze. W ich miejsce ZZM postawił więcej nowych,
uhonorowania zasłużonego rzemieślnika wystąpiłem w 2016 roku.
drewnianych
z zadaszeniem.
temu w
koszach
nie będzie
Wniosek został
poparty przez Dzięki
Wielkopolską
Izbą
Rzemieślniczą
w Pozbierać
woda, a ptakiTowarzystwo
nie będą rozrzucać
śmieci
w poszukiwaniu
znaniu,się
Wielkopolskie
Przyjaciół
Książki
oraz Społeczny
pożywienia.
W przyszłości
ZZM planuje wymianę
ławek
na takie,loKomitet Budowy
Pomnika Wypędzonych
w Poznaniu.
Ostateczna
kalizacja
współpracy z Radą Osiedla Stare Wiktóre
będązostała
spójne wybrana
z nowymiwe
koszami.
nogrady.
Dla
ciekawskich informacja - stare betonowe kosze będą pełniły
Józef Przesławski
w 1886 roku
w Łęgowie (powiat
rolę kwietników.
Znajdą urodził
się min.się
w Ogrodzie
Botanicznym.
wągrowiecki). Zawodu introligatorskiego uczył się w zakładzie
Teodora Kręglewskiego w Wągrowcu. W 1906 roku zdał egzamin
czeladniczy w Bydgoszczy a mistrzowski patent uzyskał w 1913
roku po zdanym egzaminie w Düsseldorfie. W 1914 roku został
przymusowo wcielony do pruskiej armii i walczył na froncie francuskim. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju i osiadł w Poznaniu, gdzie zaangażował się w działalność społeczną. W latach
1919–1931 wspólnie ze Stanisławem Cierniakiem prowadził fabrykę kartonaży i introligatornię z siedzibą w Pałacu Górków przy
ulicy Wodnej 27 w Poznaniu. Po podziale spółki otworzył własny
zakład introligatorski wraz z hurtownią materiałów do prac introligatorskich. Wykształcił w nim kilkunastu przyszłych introligatorów kontynuujących tradycje tej sztuki.

W uznaniu umiejętności i doświadczenia zawodowego został powołany na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Działał w celu rozwoju
rzemiosła, publikował artykuły w prasie fachowej. Przyczynił się
do powstania w 1929 roku Cechu Samodzielnych Introligatorów
w Poznaniu, a następnie został wybrany jego Starszym (członkiem
zarządu). Należał do wielu organizacji społecznych, między innymi: Towarzystwa Młodych Przemysłowców oraz Bractwa Kurkowego. W 1938 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za działalność społeczną, a także został wybrany radnym miejskim Miasta
Poznania. Po wybuchu II wojny światowej za działalność polityczną był więziony w Forcie VII w Poznaniu, a następnie przez obóz
przesiedleńczy został przymusowo wywieziony na teren Generalnego Gubernatorstwa.
Po zakończeniu działań wojennych Pałac Górków – siedziba
firmy i mieszkanie – zostały doszczętnie zniszczone. Józef Przesławski wraz z rodziną zamieszkał na Winogradach, gdzie kontynuował swoją działalność. Był między innymi współinicjatorem
powstania nowej parafii na Winogradach. Zakład introligatorski
został uruchomiony jeszcze w 1945 roku w kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 43. Aż do swojej śmierci w styczniu 1949 roku,
działał na rzecz ochrony rzemiosła i swobód obywatelskich.
Upamiętnienie Józefa Przesławskiego w przestrzeni miejskiej
Poznania następuje w roku 135 rocznicy jego urodzin. Wkrótce
na skwerze znajdzie się tabliczka z biogramem patrona. Oficjalne
otwarcie zaplanowane jest na jesień bieżącego roku.
Karol Przesławski
prawnuk Józefa Przesławskiego

Na początku listopada pojawiła się w centralnej części Cytadeli
nowa i długa rabata kwiatowa. Fachowcy specjalną maszyną
posadzili tysiące cebul, a następnie wysiali nasiona roślin jedno
i Kultura
wielorocznych.
Dzięki- temu
zabiegowi, klimaty.
bez postojów
w Pigułce
winogradzkie
w kwitnieniu będziemy mogli podziwiać od lutego do października
kolorowe kwiaty. Takie wzorce przywędrowały do nas z Holandii
i Irlandii.

RAT KRU pochodzą z naszego fyrtla

Na największej polanie pod Dzwonem Pokoju też zmiany – zasadzono ok. 30 drzew.
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Zielony Poznań 2020 r.

W dwudziestu
edycjach konkursu
ZMIANY
NA siedmiu
UL. OWSIANEJ

„Zielony Poznań”
wzięło udział blisko 90 tys. uczestników.
W XXVII edycji
konkursu mimo
do rywalizacji
zgłoszono
270
Parkowanie
samochodów
braku miejsc
do tego3wyobiektów
w
tym:
w
kategorii:
zieleńce,
kwietniki
osiedlowe,
dzielonych ale w pobliżu lokalu użytkowego i ciągła dewastacja
zakładowe,
szkolne
185 obiektów;
w kategorii
balkony, tarasy,
trawników
przez
prowadzących
działalność
gospodarczą
oraz
loggie
i
okna
437
obiektów;
w
kategorii
ogrody
przydomowe
598
ich klientów to codzienność w sąsiedztwie tzw. Batmana i saloobiektów,
w
kategorii
działki
na
terenach
Rodzinnych
Ogrodów
nu samochodowego. Wygodnictwo całkowicie wpłynęło na poDziałkowych
038 obiektów
oraz w kategorii
pasy
zieleni
czucie
estetyki i2rozjeżdżanie
urządzonego
pasa zieleni.
Dlatego
11wjazd
obiektów,
wSłowiańskiej
kategorii zielone
dachy
1 obiekt.na całej długości
też
z ulicy
do ulicy
Owsianej
W tym opalikowany.
roku jeden podmiot
ubiegał
się o Tytuł
Prezydenta Miasta
zostanie
Palikowanie
większość
społeczeństwa
odPoznania na najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.
biera negatywnie, ale w jaki sposób przekonać kierowców, którzy
W związku z pandemią nie odbyła się gala ﬁnałowa oraz nasza
notorycznie wjeżdżają i niszczą trawniki. Zamontowane zostanie
gala osiedlowa. Mamy nadzieję, że powrócimy do tradycji naszych
również nowe oznakowanie drogowe, które powinno ukróci
corocznych spotkań na wiosnę 2021.
uciążliwe parkowanie pojazdów dostawczych przyjeżdżających
Podsumowanie przebiegu konkursu 2020 roku oraz prezentacja
do salonu samochonajpiękniejszych aranżacji, listę LAUREATÓW oraz podziękowania
dowego.
i zdjęcia nagrodzonych obiektów zostanie opublikowana w grudniu
na stronie miasta Poznań :
Takie parkowawww.Poznan.pl oraz www.Poznan.pl/zielonypoznan
nie – patrz zdjęcie
Wszystkim uczestnikom OSIEDLA STARE WINOGRADY dziękuje
- za
utrudnia
pieszym i już zapraszamy na przyszły rok.
udział w konkursie
przedostanie
się
do Uczestnictwo
przejścia prowaw konkursie czyni nasze miasto piękniejsze
dzącego
do przystani podtrzymuje
ogólnopolską opinię miasta Poznań jako zielonego
kui czystego,
tramwajowego.
zachęcamy tym samym do odwiedzania naszego miasta

Konkurs Rozstrzygnięty.
Panuje pandemia, ale jak co roku, już po raz dwudziesty siódmy
Prezydent Miasta Poznania zaprosił mieszkańców Poznania do
wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze
balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.
Celem konkursu jest edukacja społeczna poprzez kształtowanie
postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki
i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak
i w pracy oraz postaw” miłej konkurencji” między sąsiadami
o posiadanie jak najpiękniejszego ogródka.
Po raz
kolejny
mieszkańcy
naszego
wzięli udział
Osiedle
Stare
Winogrady
powiększa
co rokufyrtla
ilość uczestników
akcji proekologicznej
„WIOSENNE
PORZĄDKI
2021”,
wwprzeciągu
ostatnich 2 lat liczba
się podwoiła
z około 20
do
jaka odbyła
się w dniach 23 – 25 kwietnia na terenie całego
prawie
50 zgłoszeń.
Poznania.
W pierwszym osiedlowym etapie konkursu, przedstawiciele Rad
Akcja
sprzątania
ziemi Polskiego
ma zasięg
światowy.
W tych
Osiedli,
Okręgowego
Zarządu
Związku
Działkowców,
dniach Rodzinnych
ludzie wychodzą
sprzątać
to co inni
porzucili
Zarządu
Ogrodów
Działkowych
orazludzie
stowarzyszeń
w różnych na
zakątkach
ziemi.
działających
rzecz działkowców
dokonali w terminie do 20 lipca
Sprzątaliśmy
przy osiedlu
Hawelańska
Najwyżej ocenione
br. oceny
i wyborufyrtel
zgłoszonych
obiektów.
z nich przeszły do miejskiego etapu konkursu.
Miejska Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta
Poznania w dniach od 3-7 sierpnia 2020 r. dokonała oceny
i wyboru najpiękniejszych obiektów, spośród 82
zakwaliﬁkowanych do II etapu konkursu. Na podstawie przyznanej
punktacji Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta
Poznania przyznanie 12 tytułów laureata oraz 8 wyróżnień, w tym
wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, za „Ogród odporny na suszę”,
dwóch wyróżnień Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych
Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hor terapii czynnej i biernej"
nadwyróżnienia
Wartą za krzewienie idei ogrodów społecznych - Ogród
oraz
Szeląg (Rada Osiedla Stare Winogrady).

przez turystów.
Ws z y s t k i m u c z e s t n i k o m s e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y ! !

DZIKI W MIESCIE

Małgorzata Ptak-Adamczewska
(Przewodnicząca Komisji Zielony Poznań w Radzie Osiedla Stare Winogrady)
osiedle Ewelina
zajmuje
teren(Wydział
mieszczący
sięGospodarczej
w dużej imierze
Murzydło
Działalności
Rolnictwa)

Nasze
na obszarze klina zieleni, który stał się korytarzem migracyjnym
wielu zwierząt. Zachwycają i cieszą nas przebiegające: zające, dzikie króliki, lisy czy sarenki. Przyzwyczailiśmy się też do obecności
dzików, a jednak ostatnio martwi nas coraz większa ilość w mieście. Praktycznie nie ma dzielnicy, w której by majestatycznie
nie spacerowały przede wszystkim w poszukiwaniu pożywienia.
Efekty tego są bardzo różne: rozryte trawniki, zniszczone zieleńce i kwietnik, powywracane śmietniki i kosze uliczne etc. Opinie
o dzikach bardzo poróżniły mieszkańców i trudno z tym polemizować, bo każdy argument jest ważny, co widać zwłaszcza na forach internetowych. Nie rozstrzygniemy tej sprawy, ale możemy
sobie pomóc:
• nie dokarmiajmy dzikich zwierząt, bo to zachęca ich do zamieszkania w naszym sąsiedztwie!
• unikajmy spotkania lochy ze stadkiem młodych, to bywa niebezpieczne!
• uważajmy na dzieci w przestrzeni parkowej, zwłaszcza krzaczastej, bo często tam się kryją
• nie przeganiajmy ich , bo narażamy się na niebezpieczeństwo!
• wychodząc z domów zabezpieczmy nasze psy ( prowadząc
na smyczy, aby nie doprowadzić do niebezpiecznego spotkania)!
• powiadamiajmy odpowiednie służby miejskie o spotkanych, czy
widzianych dzikach: Straż Miejską, Wydział Zarządzania Kryzysowego !

Torowiska coraz więcej
Postęp prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice
wraz z węzłem Lechicka/Naramowicka widać na całym, ponad
trzykilometrowym odcinku. Na placu budowy pojawia się coraz
więcej fragmentów torowiska, powstają nowe jezdnie,
przebudowano już większość infrastruktury podziemnej.

fyrtel przy stacji BP

DRODZY SENIORZY!
– UWAŻAJCIE NA OSZUSTÓW.
Seniorzy prosimy Was - uważajcie na oszustów!!! Ostatnio nową
formą oszustwa są informacje przesyłane za pomocą sms rzekomo
z ENEA - o planowanym odłączeniu prądu, z uwagi na nieopłacony
lub niedopłacony rachunek. Kwoty są niskie, w granicach 5 do 10 zł.
Podawany jest również link do natychmiast uregulowania rachunku. To przekierowanie jest bardzo niebezpieczne, bo pozwala uzyskać dostęp do naszego konta bankowego. Na podobnych zasadach
działają wszelkiego rodzaju loterie. Prosimy i przestrzegamy, to coraz
częstszy sposób na uzyskanie dostępu do naszych pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym.

Po każdej takiej akcji pozostaje pytanie. Co robić żeby ludzie nie zostawiali po sobie takich pamiątek jakie znalazły
się w workach???
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PARK
SZELĄGOWSKI
MŁODZIEŻOWY
DOM KULTURY NR 2
Co dalej z Parkiem…
- ZAPRASZA
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dające wymagane dokumenty z podpisem rodziców (uczestnijedną z wytycznych w warunkach opisanych w przetargu.
cy pełnoletni podpisują dokumentację samodzielnie).
Zależy nam na Waszej opinii. Sąsiadki i sąsiedzi, koncepcję
4. Przez okres wakacji obowiązuje dostępna na stronie internemożecie zobaczyć na naszej stronie.
towej PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
Im więcej głosów, spostrzeżeń, opinii to tym lepszy projekt - bo to
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY nr 2 W POZNANIU
Park ma być dla nas, dla mieszkańców.
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 oraz REGULAMIN AKCJI
Poniżej prezentujemy również opinie i spostrzeżenia jakie już
LATO 2021.
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w
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Formularz
stanowi
zgłoszenie.
i odpoczynek od miejskiego zgiełku…”
7. Darowizny przyjmowane są wyłącznie w gotówce. Wpłacający
otrzyma potwierdzenie wpłaty. Nie wystawiamy faktur. Istnieje
możliwość wystawienia zaświadczenia o udziale w Warsztatach.
8. Można zapisać dziecko maksymalnie na 2 turnusy, w wypadku
udziału w dwóch turnusach dokumentację wypełniamy jeden
raz.
9. Atrakcje we wszystkich turnusach powtarzają się.
10. Maksymalna liczba uczestników na warsztatach edukacyjno-rekreacyjnych (9:00-13:00) to 15 osób. Liczba uczestników
poszczególnych warsztatów tematycznych jest ustalana przez
nauczyciela w zależności od wielkości sali, w której odbywa się
warsztat. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w zapisach mają stali uczestnicy zajęć.

Zapraszamy na Akcję Lato 2021
do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.
Akcja Lato pod hasłem „Nie ma nudy!” będzie miała
w formę warsztatów.
Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne „Nie ma
nudy!”- odbywają się od godziny 9:00 do 13:00
w następujących turnusach:
• TURNUS I

28.06 - 2.07

6. Zajęcia plastyczne.

• TURNUS II 5.07 - 9.07

7. Bezpieczne wakacje - warsztaty ze strażnikami
miejskimi oraz ratownikami medycznymi w zakresie
bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

• TURNUS III 19.07 - 23.07
• TURNUS IV 2.08 - 6.08
• TURNUS V 23.08 - 27.08
Zapisy na cały tydzień. Można zapisać dziecko na
2 turnusy.

Czekamy na Wasze opinie
w sprawie koncepcji:
kontakt@starewinogrady.pl
tel. 509 797 398

Liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób
Darowizna: 125 złotych za tydzień
Atrakcje:
1. Warsztaty z nauczycielami MDK-u.

ATRAKCJE PODCZAS TURNUSÓW: I, II, III, IV, V
POWTARZAJĄ SIĘ

2. Wyjazdy edukacyjne - Ogród Ekologiczny
Gładysiaków w Wirach (poniedziałek),
Deli Park w Trzebawiu (środa).

Warsztaty artystyczne dla grup odbywają się
między godziną od 13:00 a 16:00 w godzinach
ustalonych przez prowadzących w harmonogramie.

Darowizna na materiały plastyczne: ustala nauczyciel
prowadzący potwierdzający zgłoszenie.

Szczegóły na naszej stronie www.mdk2.pl
Oferta Akcji Lato może się zmienić.

3. Spacery i zajęcia rekreacyjno-sportowe

związku z sytuacją epidemiologiczną organizator
w Parku
Cytadela.
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siebie środowisko, owszem można podkreślić to dodatkowymi
bagiennymi
nasadzeniami,
ale wg. mnie
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OGRÓD
SZELĄG
ZAPRASZA
tam oczka. Reszta w okolicy byłego Ogrodu Bractwa Kurkowego
jak najbardziej…”
Rodzi się również pytanie kiedy i z jakich pieniędzy miałby być
rewitalizowany Park? W uchwalonym ostatnio budżecie miasta na
2021 nie zarezerwowano na ten cel żadnych środków.

Wojciech Dobski

Pani Agnieszce Borawskiej - Reks dziękujemy za pomoc
w korekcie niniejszego wydania Naszego Fyrtla.

NASZ FYRTEL

Nazwa i adres wydawcy:
Miasto Poznań - Rada Osiedla Stare Winogrady,
Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Rada Osiedla Stare Winogrady
ul. Brandstae�era 6
61-659 Poznań
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