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KWARTALNIK RADY OSIEDLA
„STARE WINOGRADY”

25 lat Osiedla Stare Winogrady 

Drodzy mieszkańcy niedawno świętowaliśmy 25-lecie 
osiedla Stare Winogrady w Poznaniu. Z tej okazji zorgani-
zowaliśmy uroczyste przyjęcie dla wszystkich członków 
Rady Osiedla Stare Winogrady, którzy zechcieli zaszczy-
cić nas swoją obecnością, jak również dla przedstawi-
cieli organizacji, z którymi na co dzień współpracujemy. 

Wspominaliśmy dzieje Rady Osiedla od jej początków. 
Przy okazji poczęstunku wspominaliśmy nasze pierwsze 
wspólne sukcesy.
Dzięki uprzejmości naszego wieloletniego Radnego Pana 
Janusza Wolskiego przedstawiamy Państwu prezentację  
specjalnie przygotowaną na tę okoliczność! 
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Świetna prezentacja Janusza Wolskie-
go oraz zdjęcia z uroczystego spotka-
nia są dostępne na naszej stronie in-
ternetowej starewinogrady.pl (http://
starewinogrady.pl/25-lat-osiedla-
stare-winogrady/). 

Fontanna
w ogrodzie
kwiatowym
na Cytadeli 

Z przyjemnością informujemy, że 
w miejscu zaniedbanego dołu, po 
dawnym stawie, obok ogrodu kwia-
towego na terenie Cytadeli powsta-
nie okazała fontanna. Taka budowla 
uatrakcyjni ten teren i pozwoli na wy-
eksponowanie rzeźby pt. „ MEWY.” 
Projekt nie tylko wpisze się w charak-
ter tego miejsca, dawniej związanego 
ze zbiornikiem wodnym, ale jedno-
cześnie wyeksponuje piękno ogrodu 
kwitowego. 

W poprzednich latach w tym miejscu 
znajdował się staw, w którym groma-
dziło się dzikie ptactwo. Od wielu lat 
obiekt niszczeje, ale dzięki inicjaty-
wie naszych mieszkańców Cytade-
la zyska kolejny bardzo atrakcyjny 
obiekt, który uświetni przestrzeń 
parku. Od teraz mamy kolejne miej-
sce, które nie tylko  pozwoli Państwu 
delektować się ciszą i ale i ucieszy 
wzrok. Już się nie możemy doczekać!

Zdjęcie ilustrujące obecny stan rzeczy:

Wizualizacja z projektem fontanny
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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
Podajemy numery kontaktowe do naszej straży miej-
skiej: 
• strażnik rejonowy p. Przemysław Klups
tel. służbowy 694-469-560 w godz. 7: 00 - 14: 00, 
• telefon do referatu północ 61-646-05-95
w godz. 11: 00 – 14: 00, 
• strażnik p. Rafal Konieczny
tel. służbowy 783-403-350 w godz. 9:00 – 13:00.

Komunikat:
Serdecznie zapraszamy na plażę na Szeląg.

Co weekend mnóstwo atrakcji dzięki działaniom
Mobilnego Domu Kultury, a 23 czerwca w piątek

II Parada Sobótkowa.

Gratowóz
Masz starą lodówkę, albo komputer? Chcesz się pozbyć 
zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego? Dla 
przypomnienia informacja kiedy i gdzie pojawi się GRA-
TOWÓZ, czyli specjalny samochód, który zgodnie z usta-
lonym harmonogramem kursuje po Poznaniu odbierając 
od mieszkańców odpady RTV i AGD. Do GRATOWOZU 
każdy mieszkaniec Poznania może dostarczyć nieodpłat-
nie wytworzone w domu odpady RTV i AGD.

Data Godzina Lokalizacja

10 CZERWCA
26 SIERPNIA
2 GRUDNIA

8.30–9.00
ul. Zagonowa przy skrzy-
żowaniu z ul. Słowiańską 
- parking

09.10–9.40 ul. Słowiańska przy klubie 
sportowym „Posnania”

„Zielony Poznań” to radosny Poznań!
Działkowców, Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Poznania i Urzę-
du Miasta Poznania.
Karty zgłoszeń oraz regulamin konkursu są dostępne w siedzi-
bie Rady Osiedla przy ul. Brandstaettera 6 (Szkoła Podstawowa 
nr 3) oraz w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomoc-
niczych Miasta, w Biurze Konkursu Wydziału Działalności Go-
spodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, pok.104), 
a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania - www.
poznan.pl (patrz: —>Załączniki) oraz Osiedle Stare Winogrady. 

Wypełnione zgłoszenia można przesyłać pocztą lub złożyć oso-
biście do dnia 20 czerwca w siedzibie Rady Osiedla lub za po-
średnictwem osiedlowego koordynatora konkursu - Małgorzaty 
Ptak-Adamczewskiej (tel. kontaktowy: 502 091 001).

Zapraszamy do zabawy! Dla wszystkich uczestników przewi-
dziano nagrody!

Zgodnie z tradycją, już po raz dwudziesty czwarty, wystarto-
wał konkurs „Zielony Poznań” organizowany przez Prezydenta 
Miasta Poznania. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż z roku na 
rok konkurs cieszy się coraz większym zaangażowaniem ze 
strony mieszkańców naszego osiedla. Winogrady wyróżniają 
się wieloma pięknymi obiektami zieleni i jeszcze większą licz-
bą nieodkrytych perełek. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do zgłaszania swoich wspaniałych zakątków zieleni! 
Rywalizacja o tytuł najpiękniejszego zielonego terenu odbywa 
się w 5 kategoriach :
- zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne
- balkony, tarasy, loggie i okna
- ogrody przydomowe
- działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
- pasy zieleni.

W pierwszym - osiedlowym - etapie konkursu przedstawicie-
le Rady Osiedla wybiorą swoich faworytów, którzy następnie 
wezmą udział w drugim - miejskim - etapie, gdzie zwycięzców 
wyłoni Miejska Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicie-
li Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architek-
tury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersyte-
tu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku 


