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Jest w naszym mieście jednostka, która realizuje zadania z za-
kresu zabezpieczenia społecznego. Jeśli więc przysługuje Ci 
wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków 
mieszkaniowych, dodatków energetycznych czy stypendiów dla 
uczniów możesz śmiało kontaktować z Poznańskim Centrum 
Świadczeń, które w ostatnim czasie uruchomiło sztab specja-
listów właśnie do pomocy Tobie! Co więcej w tym roku Cen-
trum realizuje trzy bardzo istotne projekty, które w całości są 
poświęcone rodzinom wielodzietnym i polegają na przyznawa-
niu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Poznańskiej Karty 
Rodziny Dużej oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu. Centrum świad-
czy pomoc nie tylko drogą telefoniczną (tel: 61 646 33 44), ale 
też drogą internetową (e-mail: swiadczenia@pcs-poznan.pl ). 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Centrum gdzie znaj-
duje się wiele przydatnych informacji: www.pcs-poznan.pl

Poznańskie Centrum Świadczeń na pomoc mieszkańcom!

Jak zadbać o wygląd naszej dzielnicy?

Utrzymanie czystości dzielnicy wpisuje się 
w obowiązki mieszkańców – czyli nas. Chce-
my przypomnieć i zwiększyć świadomość 
w tym zakresie, żeby żyło nam się lepiej.

Utrzymanie czystości jest obowiązkiem 
właścicieli nieruchomości, dlatego nie za-
pominajmy o usuwaniu odpadów komunal-
nych i nieczystości ciekłych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Należy też pa-
miętać, że nasze posesje winny być czyste, 
a chodniki do nich przylegające oczyszczo-
ne z zalegającego błota, śniegu, lodu i in-
nych nieczystości. 

Jak zawsze problematyczną kwestią dla na-
szego miasta są psie odchody. Pamiętajmy, 

że to na nas ciąży obowiązek sprzątania 
nieczystości po naszym pupilu i nie dziw-
my się, jeśli jego przestrzegania będą od 
nas egzekwować służby miejskie. 

Gryzie nas też problem gryzoni. War-
to zaznaczyć, że mamy obowiązek zapo-
biegania zakażeniom i chorobom zakaź-
nym przenoszonym właśnie przez te małe 
zwierzaki. Dla przypomnienia miasto, co 
roku ogłasza powszechną akcję deratyza-
cji w celu ograniczenia populacji gryzoni.

Została jeszcze przestrzeń publiczna. Co 
z nią? Ano tu już mamy specjalne jednost-
ki oddelegowane przez miasto do usuwania 
zanieczyszczeń. Wystarczy telefon do Stra-
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ży Miejskiej (986), która przekaże informacje stosownej jednost-
ce w zależności od rodzaju zanieczyszczeń. Wszelkie wątpliwo-
ści czy interwencje odnośnie stanu czystości przestrzeni publicz-
nej miasta można też zgłaszać do Oddziału Koordynacji Utrzy-
mania Czystości i Porządku w Mieście – Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Lokalowej (ul. 3 Maja 46) pod numerem telefonu: 
61 878 4258 lub 61 878 4257 lub drogą e-mailową (z np. doku-
mentacją fotografi czną) pod adresem: gkl@um.poznan.pl

Razem dbajmy o czystość naszego otoczenia!

Pachnie jesienią… czy tylko tym pachnie w Poznaniu?

AQUANET wytrwale dąży do zamknięcia 
uciążliwości zapachowej w obrębie oczysz-
czalni przy ul. Serbskiej. W I półroczu tego 
roku zmodernizowano biofi ltry powierzch-
niowe i zmieniono technologię oczyszcza-
nia powietrza na bardziej efektywną między 
innymi poprzez pełną hermetyzację fi ltrów. 
Badania z końca ubiegłego roku pokazują, 
że podobna technologia do tej wymienionej 
powyżej cechuje się 99,9% skutecznością. 

Dodatkowo AQUANET prowadzi obser-
wację poziomu emisji zapachów z oczysz-
czalni ścieków w celu jego minimaliza-
cji. Wdrożenie konkretnej metody jest cza-
sochłonne nie mniej jednak rokowania idą 
zdecydowanie w dobrym kierunku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na 
stronie AQUANETU: www.aquanet.pl sek-
cja Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków.

Nowy konkurs Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Hasłem konkursowym jest: 
„ANTYMIASTO.” Interpretacja 
i sposób wykonania pozostawio-
no dyspozycji uczestników tak, 
więc może być interesująco! 

Uczestnik konkursu winien mieć ukończone 18 lat i być obywa-
telem Polski.  Opowiadanie (bo taki narzucony jest format pra-
cy) nie może przekroczyć 30 tys. znaków ze spacjami. Ma być 
napisane w języku polskim, miejscem akcji ma być Poznań… 
a resztę więcej informacji w tym temacie znajdziecie tutaj: http://
www.poznan.pl/mim/bm/news/konkurs-antymiasto,85186.html 

Będziemy mogli spać spokojnie! 

Drodzy mieszkańcy informujemy, że po wielu skargach w spra-
wie zakłócania ciszy nocnej przez klub „TAMA”, który podnaj-
mował lokal pod wiaduktem kolejowym przy ul. Garbary, z koń-
cem września został przymuszony do zakończenia swojej działal-
ności. Tym razem przy prężnym wsparciu służb miejskich uda-
ło się! Prowadzący klub dostali miesięczne wypowiedzenie przy-
padające na koniec sierpnia. Ponadto Wydział Gospodarki Nieru-

chomościami Miasta Poznania wystąpił do Wydziału Działalno-
ści Gospodarczej o podjęcie działań skutkujących cofnięciem de-
cyzji na prowadzenie działalności rozrywkowej przez klub. 
Dziękujemy mieszkańcom osiedla, którzy powiadamiali w nocy 
Policję o naruszaniu i zakłócaniu ciszy nocnej. Ponieważ skarg 
było dużo, to wpłynęło na rozpoczęcie procedury przez urząd. 
Jednak razem można zdziałać więcej!

Seniorze nie siedź w domu! 

Klub Seniora przy radzie osiedla zaprasza! Od przy-
szłego roku zapowiadają się ciekawe spotkania. Warto 

spotkać się w szerszym gronie i miło spędzić czas w do-
borowym towarzystwie!
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Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny festyn, na którym 
wspólnie pożegnamy lato. Czeka nas mnóstwo atrakcji już w so-
botę 26 września od godziny 11:00 do 15:00 na naszej Cytadeli. 

FESTYN

Będzie wesoło, będzie kolorowo. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Starych Winograd – uśmiech i poczę-
stunek gwarantowany!

Seniorze zadbaj o swoje zdrowie! Zapraszamy Cię do wzięcia 
udziału w badaniach profi laktycznych w ramach Latającej Porad-
ni Geriatrycznej. Patronatem akcji jest Stowarzyszenie Medycyna 
Polska oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria.
Dzięki temu projektowi możliwe są badania i konsultacje dla 
seniorów za symboliczną opłatą. Badania obejmują  m.in. po-
miar kwasu moczowego, pomiar ciśnienia z wykrywaniem mi-
gotania przedsionków, badanie glukozy, badanie densytome-
tryczne, spirometryczne, badanie kardiologiczne (pełna mor-
fologia; OB; lipidogram; glukoza; kreatynina; próby wątrobo-
we: ALT, AST; Hemoglobina Glikowana HbA1c).

W programie dostępne będą:
• EKG – z opisem lekarza
• pomiar kwasu moczowego we krwi
• badanie glukozy
• obliczanie BMI wraz z określeniem zawartości procentowej 

tłuszczu w organizmie
• pomiar ciśnienia z wykrywaniem migotania przedsionków
• badanie słuchu
• porady w zakresie chorób oczu, profi laktyki AMD oraz do-

stępnych metodach leczenia

Projekt „Latająca Poradnia Geriatryczna”

Koszt badania to 5,00 złotych od osoby. Najbliższe badania 
odbędą się już 03.10.2015 (sobota) w godzinach od 08:00 do 
13:00. Zapraszamy na ul. św. Marcin 58/64. Zapisy dostępne 
pod numerem telefonu: 606 314 037. 
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KONTAKT:

starewinogrady.pl

kontakt@starewinogrady.pl 

do przewodniczącej Rady Osiedla 
p. Haliny Owsiannej 604 853 972

W pole wyszukaj wpisz: 
Rada Osiedla Stare Winogrady

Nazwa i adres wydawcy: Miasto Poznań – Osiedle Stare winogrady, Urząd Miasta Poznania, 
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Adres Redakcji: jw.
Redaktor Naczelny: Katarzyna Anna Owsianna
Redakcja: Maria Adamczewska, Janusz Wolski
Miejsce i data wydania: Poznań, 14.09.2015

Gazetka zawiera informacje własne, ze strony Biuletynu Miejskiego 
i strony internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Druk: multigrafdruk.pl 

Informacje bieżące:

1. Zakończyliśmy remont miejsc parkingowych na ulicy Owsianej. Jeszcze w tym roku nasadzone zostaną 
rośliny. Na efekt ostateczny poczekamy do przyszłego roku.

2. Do końca października zostanie posadzona zieleń wzdłuż przejścia pomiedzy ul. Warzywna/ Słowiańska 
– nasz nowy ciąg pieszy.

3. Ze sporym opóźnieniem ruszy w październiku budowa miejsc parkingowych przy ul. Za Cytadelą oraz 
budowa spowalniacza przy Przedszkolu „Misia Coralgola”

4. Jeszcze w tym roku rozpocznie się malutki remoncik chodnika przy ulicy Pasieka, który zostanie dokoń-
czony w przyszłym roku.

5. W przyszłym roku przewidujemy udrożnienie i połączenie ulic Zbożowej ze Starowiejską, przez wyko-
nanie dwóch połączeń oraz zablokowanie ulicy Starowiejskiej na wysokości Szkoły Tańca (obsługa cią-
gu handlowego ma się odbywać od strony ulicy Ozimina/Starowiejska).

6. Cieszy nas, że Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje w szybkim tempie ogromny plac zabaw i siłownię zewnętrz-
ną pod „Tarasami Cytadeli” – tworzy się nam nowe atrakcyjne miejsce, gdzie miło spędzimy czas z rodziną.

7. Niestety, sporym zaskoczeniem jest dla nas rozbudowa stacji „Orlen” przy ulicach Gronowa/Murawa 
o myjnie samochodową. Decyzje zostały wydane w 2014 r. a stroną w postępowaniu była SM „Wielko-
polanka”, która w naszym odczuciu nie poinformowała swoich mieszkańców o możliwości oprotestowa-
nia, czy wniesienia uwag w tej sprawie. 

8. Dzięki naszej szybkiej interwencji udało się nam zablokować budowę 12 kondygnacyjnego wieżowca 
mieszkalno – usługowego z halą garażową na tyłach „Piotra i Pawła”, na parkingu. Nasze stanowisko zo-
stało zaakceptowane przez władze miasta, że teren nie zostanie sprzedany pod zabudowę.


