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KWARTALNIK RADY OSIEDLA
„STARE WINOGRADY”

Zapraszamy na
Noc Naukowców 2016.
Już 30 września br.
nauka opanuje Poznań!!!
Otwieramy poznańskie ośrodki akademickie i nauko-
wo-badawcze dla dzieci i młodzieży z obszaru Wielkopolski oraz wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają do czy-
nienia z naukowcami i uczelniami. Noc Naukowców to czas pełen niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy podczas 
którego każdy przekona się, że nauka potrafi być pasjonująca i ciekawa. Tegoroczna Noc Naukowców jest tym bardziej 
wyjątkowa, bo to jej X. jubileuszowa edycja w Poznaniu!  http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/

Termin: sobota, 24 września 2016 r.
Godziny: 12,00 – 16,00
Miejsce: łąka przy restauracji „UMBERTO”
w parku Cytadela.
Tradycyjnie zapraszamy na mnóstwo atrakcji.
Zapewniamy wspaniałą zabawę i poczęstunek. 
Właścicieli psów zapraszamy po odbiór bezpłatnych 
woreczków.

Uwaga ! Serdecznie zapraszamy
na kolejny osiedlowy festyn,

dzień wspólnego świętowania pod hasłem
– „Lato, zaczekaj chwilę!!!”

SENIORZE
Nie siedź w domu sam. Korzystaj z bardzo szerokiej i ciekawej oferty 
przygotowanej dla Ciebie przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Uwa-
ga! Od 19 września br. CIS przenosi się z ul. Mickiewicza 9 do nowej, 
dużo przystępniejszej siedziby przy ul. Mielżyńskiego 24. 
Telefon: 61 847 21 11
Godziny otwarcia:  08:00–16:00
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1. Śmieci – nie wszyscy mieszkańcy dbają o wspólną 
przestrzeń. Karygodnym jest fakt wyrzucania i podrzuca-
nia różnego rodzaju śmieci,  a w tym przedmiotów wiel-
kogabarytowych np. tapczany, lodówki na teren parków 
i na zielone skwery. Niektórzy zapominają też o zadbanie 
własnych działek ( zdjęcia poniżej), a to wpływa na wize-
runek całego osiedla i miasta. Przypominamy, że należy 
dbać o przylegające chodniki, przycinać wystające łodygi 
krzewów i gałęzie.

2. Coraz częściej zarówno w parkach, jak i na działkach 
pojawiają się dzikie zwierzęta w poszukiwaniu pożywie-
nia. Ostatnio dziki (naliczono ok.  15 sztuk) mocno zde-
wastowały trawniki Na Cytadeli i w parku Szelągowskim.  
Pamiętajmy, że dzikie zwierzęta mogą być dla nas bardzo 

4. Uwaga! Jeśli chcecie Państwo zabezpieczyć swój wjazd 
do posesji przed parkowaniem innych samochodów nale-
ży wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego In-
żyniera Ruchu z taką prośbą. Wówczas uzyskacie Państwo 
możliwość wymalowania przed bramą napisu „WJAZD”, 
co powinno odstraszać kierowców źle parkujących.

Co nas smuci:
niebezpieczne.  Każdorazowo wszystkie przypadki zgła-
szamy do Straży Miejskiej.
3. Największym problemem na terenie naszego osiedla 
jest parkowanie, bo praktycznie nie mamy dużego ogól-
nodostępnego parkingu, a samochodów i motocykli przy-
bywa. Dodatkowo miejsca zajmowane są przez „ekipy” 
skupujące różne pojazdy, które później blokują miejsca na 
naszych skromie wygospodarowanych zatoczkach posto-
jowych i chodnikach.  I z tymi handlarzami idziemy na 
wojnę! To nieuczciwe wobec wszystkich, bo prowadzenie 
takiej działalności wymaga zabezpieczenia terenu, a nie 
zabierania miejsca mieszkańcom.

 Stowarzyszenie WIOSNA tworzy największe programy społeczne w Polsce: 
SZLACHETNĄ PACZKĘ I AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI. Uczestniczy w nich po-
nad 1 000 000 osób w całej Polsce! Społeczność ta, to nie tylko wolontariusze, ale 
również darczyńcy, dobroczyńcy, rodziny, dzieci oraz instytucje. Misją tego wspa-
niałego programu, jakim jest Szlachetna Paczka to łączenie biednych i bogatych. 
Właśnie rusza rekrutacja SuperW - wolontariuszy Akademii i Paczki – to oni odkry-
ją prawdziwie potrzebujące rodziny i połączą je z darczyńcami; będą też spotykać się 
z dziećmi, dając im szansę na lepszy start w życiu. Doświadczenie bycia wolontariuszem 
to przede wszystkim rozwój, niesamowici ludzie i realny wpływ na otaczający świat.
Chcesz mieć realny wpływ na Twoje otoczenie i zmieniać je na lepsze? 
Zgłoś się na www.superw.pl i zostań Super Wolontariuszem :)

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!
RUSZA KOLEJNA -15 EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI!

Zapraszamy
na spotkanie z Wiceprezydentem

Miasta Poznania
p.Maciejem Wudarskim

w dniu 04 października br.
o godz. 16.30 w SP nr 38 przy

ul. R. Brandstaettera 6.
Głównym tematem

będzie sprawa budowy tramwaju
na Naramowice. 

Budżet Obywatelski 2017
Drodzy mieszkańcy od 1 sierpnia do 11 września br. można było zgłosić 
projekt do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017! Pro-
cedura  bardzo prosta, wystarczyło wypełnić formularz zgłoszeniowy 
i go wysłać. W tym roku mieszkaniec mógł zgłosić jednak tylko jeden 
projekt. Zastanówmy się, zatem czego potrzebujemy  my, nasi sąsiedzi, 
rodzina, znajomi, czy wszyscy mieszkańcy Poznania. Wszystkie infor-
macje znajdziecie na stronie internetowej poświęconej budżetowi oraz 
na FB. Kolejny etap to wybieranie najlepszych projektów. Zachęcamy 
do głosowania, szczególnie na projekty zgłoszone na  naszym terenie.
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5. Mieszkańcy ul. Owsianej już niedługo będą mogli cie-
szyć się nowym chodnikiem.20 sierpnia rozpoczął się re-
mont chodnika na ul. Owsianej. Prace będą wykonywane 
po zachodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Winogrady 
do ul. Dożynkowej. W ramach prac zostanie wykonany 
również remont chodnika przed budynkiem na ul. Owsia-
nej, na terenie działek administrowanych przez ZDM. 
Prace będą wykonane z inicjatywy oraz ze środków po-
zostających w dyspozycji Rady Osiedla Stare Winogrady. 
Wykonawcą robót jest firma INFRAKOM z Kościana, 
wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Koniec 
prac remontowych został wyznaczony na 12 września br.

6. W Zarządzie Dróg Miejskich przygotowywana jest kon-
cepcja remontu zdewastowanej strony chodnika ul. Zago-
nowej (strona lewa w kierunku ul. Słowiańskiej).

Co nas cieszy:
1. PODWÓRKO  NIVEA –  kolejne miejsce dla dzieci na 
terenie Cytadeli, które powstało z prawie rocznym opóź-
nieniem. Ten plac zabaw powstał wyłącznie ze środków 
sponsora. 

2. Strefa biwakowa na Szelągu.
Informujemy, że prace nad strefą biwakową na Szelągu 
dobiegły końca. Opóźnienie wynikało z konieczności 
pozyskania decyzji z Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej (bo to teren zalewowy), a później dostawy mebli. 
Jednak udało się, a to, co uzyskaliśmy w tym sezonie to: 
wykoszenie i uporządkowanie  terenu, oczyszczenie do-
stępu do wody, wymurowanie stałego miejsca na ognisko 
oraz zamontowanie sześciu stołów i ław. Do naszej dyspo-
zycji mamy też 3 metry drewna, które przeznaczymy na 
uroczyste ognisko otwierające tą przestrzeń.  Wspólnym 
gotowaniem jesiennej zupy i pieczeniem kiełbasek oraz 
ziemniaków przywitamy piękną polską jesień. Już dziś 
zapraszamy na wspólną zabawę, a o jej październikowym 
terminie poinformujemy min. plakatami, na FB i stronie 
rady osiedla.

3. Sobótkowa noc - serdecznie dziękujemy Mobilnemu 
Domowi Kultury z Szeląga za organizację czerwcowej 
zabawy, w którą włączyła się rada osiedla. Podczas tej im-
prezy przygotowaliśmy mieszkańcom miłą niespodziankę; 

4. Dziękujemy też p. Paulinie Ryżek, za wykonanie prze-
pięknej instalacji promującej walory Szeląga. Wyróżniała 
się podczas parady łodzi po Warcie.

poczęstunek z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem i słod-
kości. Symboliczną lampkę wina dla chętnych zasponso-
rował operator plaży na Szelągu p. Zbigniew Łowżył. 

SMS o zagrożeniach!
Chcesz być informowany o zagrożeniach w Twoim mieście 
i Twojej dzielnicy? Miasto wychodzi nam naprzeciw i ofe-
ruje wysyłanie sms ‘em informacji o zagrożeniach. System 
informacyjno-usługowy Miasta Poznania obejmuje usługę 
krótkich informacji tekstowych (SMS) wysyłanych nieod-
płatnie do zainteresowanych mieszkańców.
Miasto proponuje zgłoszenie swojego numeru telefonu 
w systemie SMS w celu otrzymywania informacji o zagroże-
niach bezpieczeństwa, wysyłanych przez Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego Miasta Poznania. Jeśli chcesz otrzymywać 

takie informacje wystarczy, że wyślesz sms‘a o treści: Tak.
poz29 na numer 4007. To, co wpisujemy w treści: Tak.poz29 
– oznacza nic innego jak otrzymywanie informacji dotyczą-
cych mieszkańców Starych Winograd. 
Od 1 stycznia 2014 r. Miasto zintegrowało oba typy usług 
SMS i powierzyło ich obsługę jednemu operatorowi, prze-
nosząc w bezpieczny sposób dotychczasowo wykorzystywa-
ną bazę danych numerów. Numery te będą wykorzystywane 
wyłącznie w tym samym celu. Sposób świadczenia usługi nie 
uległ zmianie. Administratorem danych (numery telefonów) 
przekazywanych do systemu jest Prezydent Miasta Poznania.
Serdecznie polecamy – usługa działa i sprawdza się fantastycznie!
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Gazetka zawiera informacje własne, ze strony Biuletynu Miejskiego i strony internetowej Urzędu Miasta Poznania.
Druk: www.digitalartstudio.pl

W pole wyszukaj wpisz:
Rada Osiedla Stare Winogrady

starewinogrady.pl

KONTAKT:



kontakt@starewinogrady.pl

do przewodniczącej Rady Osiedla
p. Haliny Owsiannej 604 853 972

Postanowiliśmy przypomnieć wszystkim, że Poznańskie 
Centrum Świadczeń służy pomocą wszystkim osobom 
uprawnionym do odbierania świadczeń nie tylko drogą 
telefoniczną, ale też drogą elektroniczną. Wszystkie infor-
macje znajdziecie Państwo na stronie PCŚ www. pcs-po-
znan.pl  
Dla każdego zagadnienie mamy odrębna zakładkę infor-
macyjną gdzie znajduje się informacją dotycząca, komu 
przysługują świadczenia, jakie są wymagane dokumenty, 
druki do pobrania oraz wskazane są miejsca i sposoby za-

Data Godzina Lokalizacja

2 LISTOPADA

8.35–9.00 parking ul. gen 
Maczka przy
ul. Piątkowskiej

9.10–9.35 ul. Zagonowa przy 
skrzyżowaniu
z ul. Słowiańską - 
parking

09.45–10.10 ul. Słowiańska przy 
klubie sportowym 
„Posnania”

GRATOWÓZ
Przypominamy, że jeśli chcesz się pozbyć zużytego sprzę-
tu elektrycznego lub elektronicznego można skorzystać 
z opcji, którą udostępnia Miasto Poznań, a mianowicie 
GRATOWÓZU. Jest to specjalny samochód, który zgod-
nie z ustalonym harmonogramem kursuje po Poznaniu od-
bierając od mieszkańców odpady RTV i AGD. Do GRA-
TOWOZU każdy mieszkaniec Poznania może dostarczyć 
nieodpłatnie wytworzone w domu odpady RTV i AGD.

Jeśli natomiast nie masz możliwości przeniesienia sprzętu 
wielkogabarytowego we własnym zakresie skontaktuj się 
z i umów na BEZPŁATNY ODBIÓR (łącznie z wyniesie-
niem) PROSTO Z TWOJEGO DOMU!

Poznańskie Centrum Świadczeń
łatwienia poszczególnych kwestii związanych z otrzyma-
niem świadczenia. I tak mamy 6 odrębnych świadczeń:
1. Rodzina 500+
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
3. Świadczenia związane z niepełnosprawnością
4. Pomoc w opłatach mieszkaniowych
5. Świadczenia dla ucznia
6. Karta dla Rodzin 3+
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony interneto-
wej Poznańskiego Centrum Świadczeń!


