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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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 15 września - kolejna rata podatku od 
nieruchomości. 

Uwaga na nowe numery kont 
bankowych! 

Przypominamy, że od 
1 sierpnia br. wszystkie 
płatności na rzecz Miasta 
Poznania dokonywane są 
za pośrednictwem banku 
ING Bank Śląski S.A. Nowy 
operator obsługi bankowej 
budżetu Miasta Poznania 
został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

W związku ze zmianą operatora, 1 sierpnia br. wszystkie 
dotychczasowe rachunki bankowe Miasta Poznania, na które 
mieszkańcy dokonywali płatności, zostały zamknięte.

Informacja o nowych numerach kont bankowych (wraz 
z wyszukiwarką nowych rachunków) dostępna jest pod 
banerem na stronie głównej MIM-a (prawa strona - zakładka 
„Zobacz także”). Telefonicznie informacji udzielają też Biuro 
Informacji Teleinformatycznej Call Center - 61 646 33 44 oraz 
Biuro Obsługi Klienta (w zakresie podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego) - tel. 61 878 46 37, 61 878 46 86, 61 878 46 
32, 61 878 46 10 (w godzinach pracy urzędu).

Uwaga !!!
Dzień Sąsiada
Serdecznie zapraszamy 

na imprezę integracyjną - festyn  - 
 

sobota 25 września 2010 r. 
w godzinach: od 12,00 do 17,00

na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 38
Gwarantujemy:

wspaniałą zabawę, mnóstwo atrakcji i ......
(dowiesz się jesli przyjdziesz)

Również Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 
GEOPOZ informuje, że z dniem 1 sierpnia br. 
jego obsługę bankową prowadzi ING Bank Śląski 
S.A. Opłat od 1 sierpnia br. należy dokonywać na 
następujące rachunki bankowe:

•	 dla usług Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym: 
82 1050 1520 1000 0023 4950 4445,

•	 dla opłat adiacenckich oraz Systemu 
Informacji Przestrzennej Miasta Poznania:  
07 1050 1520 1000 0023 4950 4437.

          
Informacja dot. remontu sieci gazowej 

na Osiedlu Stare Winogrady.
    W związku z remontem sieci gazowej na terenie Osiedla, 
wykonywanej przez firmę ZRUG, zachodzi konieczność 
odtworzenia nawierzchni po przekopach, w których znajdują 
się przyłącza do poszczególnych posesji.
W przypadku wykonywania prac gazociągowych w chodniku 
(zawsze tylko po jednej stronie ulicy), ZRUG odtwarza 
naruszony chodnik na całym, zajmowanym odcinku. W 
ten sposób odtworzono chodniki np. w ulicach Winnej i 
Warzywnej, na odcinku od ulicy Winogrady do ulicy Wyżyny.
W przypadku wykonywania przekopów pod przyłącza w 
nawierzchni jezdni, ZRUG zobowiązany został do ułożenia 
nowej nakładki asfaltobetonowej. Niestety, większość 
ulic na Osiedlu Stare Winogrady nie posiada kanalizacji 
deszczowej, natomiast konstrukcja nawierzchni (podbudowa) 
nie ma najmniejszej, wymaganej normą nośności, co można 
zaobserwować przez powstające lawinowo uszkodzenia 
nawierzchni jezdni, szczególnie po zimie.
Ułożenie nakładki na tych ulicach jest, więc tylko zabiegiem 
kosmetycznym, co poprawia wygląd ulicy, jednak stanowi 
poważny problem z ich odwodnieniem. Dotychczasowe 
nawierzchnie jezdni, z licznymi ubytkami i spękaniami, bez 
podbudowy (ogólnie rzecz ujmując – nieszczelne) w dużej 
części wchłaniały wody opadowe. Po ułożeniu nakładki 
nawierzchnia została uszczelniona, a wody opadowe zbierają 
się przy krawężniku. 
Fakt ten jest powodem niezadowolenia mieszkańców, jednak 
bez budowy kanalizacji deszczowej na wszystkich ulicach 
Osiedla - problem odwodnienia ulic pozostaje nierozwiązany.



Od 1 września można składać wnioski o ustalenie prawa do 
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na 
okres zasiłkowy 2010/2011. Realizacją świadczeń rodzinnych 
zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń przy ul. 
Wszystkich Świętych 1. Termin przyjmowania wniosków o 
zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego upływa 30 
listopada 2010 r. Wniosek składa się jeden raz w roku.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł (jeżeli w 
rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) netto.
Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości: 68 zł na dziecko 
do ukończenia 5 roku życia; 91 zł na dziecko w wieku powyżej 
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 98 zł na dziecko w 
wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Osoba, której przyznane zostanie prawo do zasiłku rodzinnego 
na dziecko, ma możliwość skorzystania z następujących 
dodatków do zasiłku rodzinnego:
•	 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie;
•	 z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 

170 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340 
zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, 
jednak nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci;

•	 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
w wysokości 80 zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne 
dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Istnieje 
także możliwość ubiegania się o zwiększenie kwoty tego 
dodatku o kwotę 100 zł na dziecko, na które przyznany 
jest ustawowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej;

•	 z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł płatny 

Od 1 września można 
składać wnioski 

o zasiłki rodzinne
jednorazowo;

•	 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego na pokrycie zwiększonych wydatków 
związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. 
Wysokość dodatku to 60 zł na dziecko do 5 roku życia lub 
80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 
roku życia;

•	 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł 
płatnej jednorazowo.;

•	 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania. Dodatek na pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły, wynosi 90 zł miesięcznie, 
natomiast na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, 
wynosi 50 zł miesięcznie. Dodatki wypłacane są przez 10 
miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i 
wypłacania świadczeń rodzinnych można uzyskać: call center 
UMP 61 646 33 44, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
Punkcie Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń 
przy ul. Wszystkich Świętych 1 w godzinach:

•	 poniedziałek: od 7:30 do 16:00
•	 wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
•	 piątek: od 7:30 do 15:00

Wnioski należy złożyć w  terminie do dnia 30.11.2010 r. w 
Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową 
na adres Centrum.

Już dziś możesz zarezerwować wizytę w Poznańskim Centrum 
Świadczeń za pomocą Internetu. Ustal dogodny dla Ciebie 
termin, aby uniknąć oczekiwania w kolejce. Formularz 
rejestracji wizyty dostępny jest na stronie Poznańskiego 
Centrum Świadczeń

Od 1 sierpnia trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 
świadczeniowy 2010/2011. Realizacją świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń przy 
ul. Wszystkich Świętych 1.
Termin przyjmowania wniosków o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego upływa 31 października 2010 r. Wniosek składa 
się jeden raz w roku. Szczegółowe informacje: call center UMP 61 
646-33-44 lub strona Biuletynu Informacji Publicznej
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 
uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu 
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:

•	 do ukończenia 18 roku życia
•	 do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba 

2

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

Można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

•	 bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowi 
równowartość bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 
więcej niż 500 zł.
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i 
wypłacania świadczenia z funduszu alimentacyjnego można 
uzyskać w  Punkcie Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum 
Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 w godzinach:

•	 poniedziałek: od 7:30 do 16:00
•	 wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
•	 piątek: od 7:30 do 15:00

Wnioski należy złożyć w  terminie do dnia 31.10. 2010 r. w 
Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową 
na adres Centrum.



1 września rozpocznie się druga tura 
szczepień przeciwko rakowi szyjki 
macicy. Szczepienia skierowane są do 
dziewcząt urodzonych w 1997 roku i 
zameldowanych na stałe lub czasowo w 
Poznaniu.

Miasto Poznań już po raz trzeci finansuje 
szczepienia przeciwko wirusowi HPV, 
odpowiedzialnemu m.in za wystąpienie 
raka szyjki macicy. Szczepienia się bezpłatne, w całości 
finansowane z budżetu Miasta Poznania. To już druga szansa 
w tym roku dla poznańskich 13-latek. Pierwszą dawkę 
szczepionki przeciwko HPV 1441 poznanianek otrzymało 
na przełomie maja i czerwca br. Miasto Poznań może objąć 
szczepieniami jeszcze 747 dziewczynek. Realizatorem 
szczepień jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Konsyliarz”.
Rodzice, zgłaszając swoją córkę na szczepienie, są 
zobowiązani zadzwonić do NZOZ „Konsyliarz”, zapisać 
dziecko oraz uzgodnić termin podania szczepionki. Niezbędne 
będzie wypełnienie formularza zgody oraz oświadczenia o 
miejscu zameldowania. Formularze oraz więcej informacji 
można uzyskać na stronie www.hpv.konsyliarz.com.pl lub pod 
numerami telefonu:  61 662 74 26, 61 661 91 87, 606 638 523.

Bezpłatne badania mammograficzne 
współfinansowane z budżetu Miasta 

Poznania 
Wszystkie Panie zamieszkałe 
w Poznaniu, w wieku od 40 
do 49 lat i powyżej 69. roku 
życia zachęcamy do wzięcia 
udziału w bezpłatnych badaniach 
mammograficznych poprzedzonych 
wywiadem genetycznym.

W programie mogą uczestniczyć mieszkanki Poznania, u których 
nie zauważono objawów wskazujących na proces nowotworowy 
gruczołu piersiowego. Ponadto, program zakłada udział tylko 
tych Pań, które w ciągu ostatniego roku nie wykonały badania 
mammograficznego.
Celem programu jest obniżenie współczynnika zachorowań i 
umieralności na raka piersi, poprzez jego wykrycie we wczesnym 
stadium rozwoju i umożliwienie podjęcia odpowiedniego leczenia. 
Program realizowany jest przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny 
Usług Medycznych (POSUM) przy al. Solidarności 36 w 
Poznaniu, badania wykonywane są w Zakładzie Radiologii POSUM. 
Z 2500 bezpłatnych badań pozostało do zrealizowania ok. 970. 
Osoby, które chcą się przebadać, powinny skontaktować się osobiście 
lub telefonicznie z Rejestracją Zakładu Radiologii (nr tel. 61 647 77 
35) czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.30, w  celu 
uzgodnienia terminu wizyty.
Uwaga: Badania prowadzone będą do końca 2010 roku, jednak 
ich liczba jest ograniczona i istnieje możliwość wyczerpania 
limitu badań we wcześniejszym terminie. Program 
finansowany jest w 85% z budżetu Miasta Poznania.
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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

Druga szansa na zaszczepienie 
przeciwko wirusowi HPV  

ul. Winogrady 11, 61-663 Poznań
Organizacja zajęć w ramach ośrodka terapii ruchowej dla osób III wieku
Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania w 2010 r.
Program zajęć sportowo - rekreacyjnych aktywizujących 
ruchowo osób powyżej 60. roku życia zamieszkałe w Poznaniu
Miesiące od stycznia do grudnia (z wyłączeniem sierpnia).
Zajęcia w stałych zespołach ćwiczebnych
•	 Gimnastyka prozdrowotna z użyciem drobnego sprzętu (piłki, 

szarfy, ciężarki, itp.), ćwiczenia przy muzyce, gry i zabawy 
ruchowe, gimnastyka z elementami jogi, ćwiczenia relaksacyjne

•	 Zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne  z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu na siłowni

•	 Tenis stołowy, tenis ziemny,  gry i zabawy świetlicowe
•	 Bowling
•	 Pływalnia
•	 Nordic Walking, gry i zabawy w plenerze lub inne zajęcia 

rekreacyjne (w zależności od pory roku)
•	 Masaż
•	 Edukacja prozdrowotna
 Imprezy sportowo - rekreacyjne, kulturalne i turystyczne
W czasie trwania projektu zorganizowane zostaną następujące 
imprezy sportowo - rekreacyjne
•	 zabawa karnawałowa
•	 wyjście do kina lub teatru (2x w ciągu roku)
•	 udział w imprezach organizowanych przez WTKKF (zawody 

kręglarskie, turniej tenisa stołowego)
•	 zwiedzanie zabytków Poznania
•	 imprezy sportowo - rekreacyjne
•	 udział w Festiwalu Sportu i Zdrowia w Sierakowie,
•	 udział w V Poznańskiej Spartakiadzie Seniora
•	 wycieczka krajoznawcza
•	 wycieczka na grzyby
•	 impreza Andrzejkowa
•	 spotkanie wigilijne
Informacje : tel. 61 8 531 541,  61 8 520 890
www.wtkkf.pl     biuro@wtkkf.pl

Aktywność fizyczna receptą na złotą jesień życia 
Wielkopolskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej

Z TYM KUPONEM JEDNE ZAJĘCIA GRATIS !!!



Z tym kuponem 15 % 
zniżka na wybrany zabieg 

kupon ważny do 31 października 2010

CLUB 50 PLUS 

ZAPRASZA NA PROGRAM

Fit Ball

 ćwiczenia z wykorzystaniem piłki rehabilitacyjnej,

 szeroko  zakrojoną  profilaktyką  i  terapia  bólów  narządu  ruchu  z 

wykorzystaniem wielu technik terapeutycznych,

  wzmacniające  mięśnie kręgosłupa (wspomagające leczenie kręgosłupa), 

 wzmacniające mięśnie dna miednicy i brzucha według techniki Kari Bo,

 pilastes na piłkach.

Nordic walking

 buduje sprawność naczyniowo – ruchową,

 odciąża stawy i zmniejsza napięcie mięśniowe,

 poprawia kondycję i samopoczucie.

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH FIZJOTERAPEUTÓW

ZAPISY i INFORMACJE

 Anna Wróblewska – 604 620 650

Ω

B   i z n e s m e n  

Rozliczanie podatku 

dochodowego za pracę w 

Niemczech

 z wieloletnim doświadczeniem udziela 

porad w zakresie prowadzenia aktywności 

handlowej i działalności gospodarczej na 

terenie Niemiec

negocjacje, korespondencja, system 

prawny, prowadzenie spółek, ubezpieczenia, 

osiedlenie w Niemczech, opieka zdrowotna, 

szkolnictwo wyższe 

Paul Hinzmann
61-619 Poznań

+48 506 28 32 36

Paul.Hinzmann@Yahoo.de

 mgr Małgorzata Chudzińska
Tłumacz przysięgty języka niemieckiego

Dolmetscherin der deutschen Sprache

Kursy | Tłumaczenia | Dzieci | Dorośli | Firmy
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