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KWARTALNIK RADY OSIEDLA
„STARE WINOGRADY”

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ - największe plenerowe 
przedstawienie pasyjne w Europie

8 kwietnia 2017 r. o godz.20.00 zapraszamy Państwa  na Cytadelę Poznańską na Plac pod Dzwonem Pokoju, gdzie 
będziecie mogli odbyć wielkie duchowe i artystyczne przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy.
Misterium poprzedzone zostanie Mszą św.w kościele u Salezjanów na Winogradach o godz.18.00, skąd wspólnie 
z aktorami widzowie przejdą na Cytadelę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych. Warto dbać o swoje bezpieczeństwo!

1. Bezpieczeństwo osobiste oraz elementy pierwszej 
pomocy „Seniorzy-bezpieczeństwo osobiste”
Spotkania organizowane przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Komendę Miejską 
Policji oraz Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunko-
wego. Na zajęciach będzie można się dowiedzieć jak 
zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu i na zaku-
pach. Ratownicy medyczni opowiedzą jak sprawdza 
się czynności życiowe, o jakie informacje będzie py-
tał ratownik pod numerem 999. Spotkania to nie tyl-
ko edukacja, ale także możliwość zadawania pytań 
wszystkim prowadzącym, będzie także możliwość 
przećwiczenia masażu serca na fantomie. Spotkania 
odbywać się będą lokalnie w klubach, salach wykła-
dowych, by umożliwić udział wszystkim zaintereso-
wanym. Uczestnicy otrzymają informator oraz ga-
dżety pomagające dbanie o bezpieczeństwo osobiste.
• 16 marca, (czwartek), godz. 16.00,
Centrum Amarant, Klub Seniora „Niezapominajki”, 
ul. Słowackiego 19/21,
• 21 marca, (wtorek), godz. 11.00,
Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10,
• 22 marca, (środa), godz. 15.00,
Dom Parafialny kościoła pw. Najświętszego
Zbawiciela, ul. Fredry 11,
Wstęp wolny.

2. „Pomoc medyczna w nagłych przypadkach - gdzie 
szukać?”
Podczas zajęć ratownicy medyczni opowiedzą o tym 
jak rozpoznać objawy udaru bądź zawału serca, jak 

Poznańska Akademia Bezpieczeństwa Seniora 

reagować. Będzie można także wysłuchać przykładowych rozmów telefo-
nicznych dyspozytorów z pacjentami dzwoniącymi na pogotowie. Przed-
stawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia objaśnią, na jakich zasadach 
działa system Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tym tzw. „wieczorynki” 
i pomocy świątecznej. Będzie można się dowiedzieć na jakiej zasadzie 
pomocy udziela Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) oraz Izba Przyjęć. 
Organizatorami tych zajęć jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunko-
wego oraz Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. 
• 9 marca (czwartek) godz. 15.00
Uniwersytet Ekonomiczny, Al. Niepodległości 10, sala 111 A

3. Spotkania z sędzią w stanie spoczynku panią Genowefą Pietraszewską
Wszystkie spotkania odbywają się w siedzibie Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych na ul. Mielżyńskiego 24 i mają charakter edukacyjny - nie są to 
konsultacje spraw indywidualnych.
Zapisy osobiście w Centrum na Mielżyńskiego 24,
telefonicznie 61 847 21 11 lub mailowo centrum@centrumis.pl 

Organizatorami Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa są Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeń-
stwa Urzędu Miasta Poznania, Komenda Miejska Policji, Wielkopolski 
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzka 
Stacja Pogotowia Ratunkowego. Partnerem akcji jest Collegium Da Vinci.

*Informacja pobrana ze strony: http://www.centrumis.pl/
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Z przyjemnością informujemy, że 
wielkimi krokami zbliża się kolejna 
edycja targów VIVA Seniorzy! Ser-
decznie zapraszamy wszystkich za-
interesowanych 12 i 13 maja 2017 na 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
VIVA Seniorzy to odmieniona nazwa 
znanej wszystkim imprezy targowej 
o nazwie „„Aktywni 50+”. Kolejna 
edycja tego wiosennego spotkania od-
bywać się będzie pod nazwą „VIVA 
Seniorzy! Aktywność, zdrowie, profi-
laktyka”.
Zachęcamy do odwiedzenia strony 
www.vivaseniorzy.pl 

Seniorze nie siedź w domu

Co nas cieszy:
1. Rada osiedla pozyskała (dzięki radnym miejskim )do-
datkowe środki finansowe na remont osiedlowych chodni-
ków. Prace planowane w tym roku obejmą: ul. Przełajową 
(dokończenie), Zagonową (zgodnie z przygotowanym pro-
jektem i zaleceniami plastyka miejskiego) oraz ul. Pszen-
ną i Zagrodniczą.

2. Rozpoczęto prace związane z wygranym grantem „Sze-
ląg – Nowe Miejsce Kultury”. Prace przebiegną wg. zale-
ceń w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Na efekt musimy 
więc poczekać do wiosny przyszłego roku.

3. Rozpoczęto również całą procedurę w związku z wygra-
nym projektem w Budżecie Obywatelskim – „ Fontanna 
w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli”. Również i to zada-
nie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Inwestycja ta będzie też zrealizowana w roku przyszłym.

Co nas smuci:
1. Park Cytadela staje się łakomym kąskiem dla przeróż-
nych prywatnych przedsięwzięć. Nie brakuje pomysło-
dawców różnych imprez w tym biznesowo - handlowych. 
Rada Osiedla wsłuchując się w rożne głosy mieszkańców 
Poznania postanowiła wspólnie z zarządcą terenu ZZM 
wprowadzić pewne ograniczenia. Proszę pamiętać, że każ-
da impreza to przede wszystkim pojazdy parkujące wszę-
dzie, nie zważając na trawniki i zieleń. Park zaś, zgodnie 
z definicją powinien być głównie miejscem wypoczynku 
i rekreacji w terenie zielonym. Nie unikniemy organizacji 
różnych imprez, ale wszystkie będą się odbywać za wy-
łączną zgodą zarządcy terenu, czyli Zarządu Zieleni Miej-
skiej. Priorytetem będą te promujące Miasto, jego historię 
oraz organizowane od wielu lat.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej Urzędu 
Miasta Poznania Interwencje – Poznań.

Dzięki aplikacji możemy szybko i sprawnie zgłosić inter-
wencję, a każde zgłoszenie można uzupełnić o fotografię 
wykonaną przy pomocy urządzenia mobilnego (lub pobra-
ną z galerii urządzenia), oraz zaznaczyć na interaktywnej 
mapie. Podczas dodawania zgłoszenia użytkownik może 
dodać do informacji współrzędne GPS opisywanego miej-
sca. System umożliwia również identyfikację miejsca 
poprzez automatyczne przypisanie najbliższego punktu 
adresowego.  Usługa wyposażona jest w system podpo-
wiadania prawidłowych nazw ulic, zintegrowany z mapą. 
Interwencje można też zgłosić poprzez Internet: https://
www.um.poznan.pl/mim/forms/sm_zgloszenia.html 

Jeśli zatem mamy sytuację wymagającą interwencji może-
my ją szybko i sprawnie zgłosić bez wychodzenia z domu 
czy dzwonienia na straż miejską. 

Aplikacja
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Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do odwiedza-
nia forum pod adresem www.forumrodzicowpoznan.pl, 
dzięki któremu rodzice wszystkich uczniów debatują nad 
reformą edukacji. 
Inicjatywa społeczna powstała na wzór porozumień m.in. 
w Krakowie, Gdańsku, Warszawie czy Zielonej Górze. 
Rodzice zrzeszają się w całej Polsce chcąc być partnerem 
do rozmów z władzami miasta, a docelowo z władzami 
Państwa (po wejściu do ogólnopolskiego Porozumie-
nia Rad Rodziców). Poznańskie forum rodziców ma być 

Poznańskie forum rodziców

głosem opiniotwórczym i doradczym w temacie systemu 
edukacyjnego w Polsce. Rodzice domagają się pełnego 
i nieograniczonego dostępu do informacji w tym między 
innymi do zmian w systemie edukacyjnym. 
Sprawa jest istotna, więc tym bardziej zachęcamy do 
wspieranie tej inicjatywy. Podajemy dane kontaktowe: te-
lefon 500 727 051 lub 607 601 198, oraz adres e-mail: 
forumrodzicowpoznan@gmail.pl.

Rodzicu weź sprawy w swoje ręce!

Usługa ATMOSFERA DLA POZNA-
NIA została opracowana przez Wy-
dział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Poznania. Dostarcza miesz-
kańcom Poznania informacji na temat 
prognozowanego oraz rzeczywistego 
stanu jakości powietrza w Poznaniu, 
odniesionych do obowiązujących 
w Polsce przepisów prawa.

Usługa składa się z 4 części:
* Trzydniowej prognozy stężeń py-
łów PM10 na terenie Poznania (EKO-
PROGNOZA DLA POZNANIA)
*Aktualnych warunków atmosfe-
rycznych: temperatura, siła i kieru-
nek wiatru (WARUNKI ATMOSFE-
RYCZNE DLA POZNANIA)
* Bieżących wyników badań jako-
ści powietrza, aktualizowanych co 
godzinę, przedstawiające stan rze-
czywisty w Poznaniu, odniesione do 
wymagań prawnych (MONITORING 
BIEŻĄCY DLA POZNANIA)

Atmosfera w Poznaniu

* Trzydniowej prognozy rozkładu na obszarze Europy pyłów mineralnych 
znad Sahary, pyłów PM10 oraz ozonu (EKOPROGNOZA DLA EUROPY)
Warunki atmosferyczne oraz monitoring bieżący
Aktualne warunki atmosferyczne oraz bieżące wyniki badań jakości powietrza 
prezentowane w usłudze pochodzą z systemu monitoringu jakości powietrza 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ). 

Ekoprognoza
Trzydniowa prognoza stężeń pyłów PM10 na terenie Poznania jest opracowy-
wana na bieżąco przez Fundację EkoPrognoza na zlecenie Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Aktualne wyniki badań stężeń pyłów 
PM10 ze stacji pomiarowych WIOŚ zawarte są w części „MONITORING 
BIEŻĄCY DLA POZNANIA”. Wartości prognozowane mogą różnić się od 
wyników badań.
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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, 01.03.2017

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

Komunikat:
Wszystkich z dostępem do Internetu zapraszamy

do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.starewinogrady.pl 

Komunikat
Na prośbę mieszkańców podajemy numery kontak-
towe do:
Straż Miejska- strażnik rejonowy p. Przemysław 
Klupś  694-469-560 w godz. 7: 00 - 14: 00, telefon do 
Referatu Poznań Północ 61-646-05-95 w godz. 11: 00 
– 14: 00, strażnik p. Rafał Konieczny t 783-403-350 
w godz. 9:00 – 13:00.
Policja- dzielnicowy st. sierż. Michał Kowal 
519 064 654 (rejon od ul. Wilczak w górę obszar do 
ul. Murawa) dzielnicowy młodszy asp. Krzysztof 
Górny 516 903 155 ( rejon od ul. Owsianej do ul. Mu-
rawy) Komisariat Poznań Północ 61 841 45 11.

We wrześniu ubiegłego roku ruszył fantastyczny program 
pomocy seniorom w pracach domowych. 
Projekt zakłada pomoc osobom po 65 roku życia w drob-
nych naprawach domowych. Jak doskonale wiemy 
w domu zawsze znajdzie się coś, co trzeba wymienić, 
dokręcić czy też przybić. Zazwyczaj takie prace wymaga-
ją nie tylko elastyczności i ogólnej sprawności fizycznej, 
ale też wiedzy technicznej. Kłopot żaden, jeśli mamy złotą 
rączkę w domu, ale kiedy nie dzielimy mieszkania z drugą 
osobą proste prace naprawcze mogą nam sprawić więcej 
kłopotów niż byśmy się tego mogli spodziewać. 
Właśnie, dlatego powstał pomysł, aby każdy emeryt miał 
możliwość skorzystania z takiej pomocy szczególnie, 
kiedy jest to osoba samotna, niepełnosprawna lub chora. 
Zakres prac obejmuje drobne prace, które nie wymagają 
interwencji specjalistów jak na przykład awaria, której na-
stępstwem jest konieczność wezwania pogotowia wodno-
-kanalizacyjnego. Jeśli natomiast trzeba wymienić żarów-
kę, przybić opadającą półkę, czy dokręcić cieknący kran 
prosimy zadzwonić na Miejską Infolinię Pomocy pod 
numerem: 61 646 33 44 
Aby zapewnić seniorom bezpieczeństwo przed oszusta-
mi, zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko poprzez tą 
infolinię, która w zależności od potrzeb będzie umawiała 
specjalistów na domowe wizyty. 
Program pomocy powstał dzięki Wydziałowi Zdrowia 
i Spraw Społecznych, Centrum Inicjatyw Senioralnych 
oraz Stowarzyszeniu Medycyna Polska. Nam pomysł bar-
dzo się podoba i dlatego zachęcamy wszystkich emerytów 
w potrzebie do skorzystania z tego programu. 

Złota rączka
dla każdego seniora


