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Sąsiadki i Sąsiedzi!
Spokojnych, szczęśliwych i co najważniejsze, 

zdrowych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021!
życzy Rada Osiedla Stare Winogrady

  Zabytkowy cmentarz parafii św. Wojciecha w Poznaniu jest 
położony na południowych stokach fortu Winiary. To dzisiejsza 
południowo – wschodnia część Cytadeli ciągnąca się wzdłuż 
północnej części  ul. Armii Poznań.
  O historii nekropolii pisaliśmy już w jednym z wcześniejszych 
numerów „Naszego Fyrtla”. Czy coś się od tego czasu zmieniło? 
Czy coś się dzieje na tym zabytkowym terenie?
  Otóż w 2019 roku Zarząd Zieleni Miejskiej przeznaczył kwotę          
50 tys. złotych na program prac konserwatorskich i zabezpieczenie 
najbardziej zagrożonych nagrobków. Rada Miasta natomiast           
w budżecie na 2020 rok zabezpieczyła kwotę 300 tys. złotych na 
konserwację i remont 18 nekropolii. Przetarg ogłoszony przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej wygrała firma Alta z Wrocławia i od wiosny 
zaczęło się czyszczenie kamieni, usuwanie glonów, sklejanie 
popękanych bloków. Wiele nagrobków należało podmurować 
ponieważ spływająca woda ze stoków Cytadeli poważnie 
naruszyła fundamenty lub podmyła konstrukcje. Niektóre 
nagrobki otrzymały, zgodnie z posiadaną dokumentacją, nowe 
płyty. 

Cmentarz św. Wojciecha – dzisiaj.
  Nagrobki zostały też oczyszczone, naprawione i zabezpieczone 
przed działaniem sił przyrody.  Poczynione prace widać spacerując 
po rozległym terenie cmentarza. Odrestaurowany został między 
innymi grób Weronisi Twardowskiej, Tadzinka Nitsche, 
wyremontowane  zosta ły t rzy g roby NN,  prof.  Jana 
Grochmalickiego, Erwina Więckowskiego, Bernarda Milskiego, 
Mariana Kratochwila.
  Rada Osiedla Stare Winogrady w budżecie na 2021 rok 
zarezerwowała kwotę 5 tys złotych z przeznaczeniem na prace 
renowacyjne tego cmentarza.
  Wzorem ubiegłego roku, osiedlowi radni zakupili znicze aby 
zapalić na mogiłach w dniu 1 listopada, jednakże ogłoszone           
30 października zamknięcie cmentarzy dla wszystkich 
odwiedzających uniemożliwiło nam wizytę na tej nekropolii. Radni 
osiedlowi wraz z grupą społecznych opiekunów mogił zapalili 
znicze w dniu 11 listopada.
  Mamy nadzieję, że prace na tym terenie nie zostaną przerwane          
i powoli cmentarz odzyska należny mu wygląd. 
Ocalmy od zapomnienia naszą wspólną historię.

Aleksandra Różańska



   Zarząd Transportu Miejskiego, pracuje nad zmianą siatki 
połączeń nocnej komunikacji miejskiej. Zmianie ulegnie numeracja 
linii nocnych. Zakładane jest połączenie linii na węźle Rondo 
Kaponiera, w ten sposób że, linie będą przelotowe przez ten węzeł, 
co spowoduje poprawę przesiadek. Wszelkie projektowane 
zmiany oparte zostały na obserwacjach rozwoju danych rejonów 
miasta, jak i próbie znalezienia przyczyny niskiej ilości pasażerów 
na niektórych liniach. 
   Celem wprowadzenia nowego układu linii nocnych jest poprawa 
dostępnośc i  d la  re jonów nieobsługiwanych obecnie 
bezpośrednim połączeniem autobusowym z centrum miasta oraz 
wprowadzenie obsługi nocnej w rejonach dotychczas 
pozbawionych takich połączeń.
 Jak wygląda obecnie komunikacja nocna na Osiedlu Stare 
Winogrady i co się zmieni. 
 Obecnie nasze Osiedle głównie jest obsługiwane przez linie 
autobusowe: 234 i 248 oraz dodatkowo zachodnia część osiedla 
przez linię 235 i linię tramwajową 201 (os. Sobieskiego – PST 
Słowiańska – Unii Lubelskiej). Linia 234 kursuje nocą we wszystkie 
dni tygodnia co 30 min w obydwie strony na trasie: Rondo 
Kaponiera przez ul. Słowiańską, Szelągowską i Serbską      i dalej na 
Naramowice i ostatecznie na os. Stefana Batorego. Linia 248 
kursuje nocą we wszystkie dni tygodnia, raz na godzinę (co ~60 do 
90 min) w obydwie strony na trasie: z Rondo Kaponiera przez ul. 
Szelągowską, Wilczak, Serbską i Lechicką i dalej przez Naramowice 
aż do Radojewa.

Planowane zmiany 
w nocnej komunikacji miejskiej

  

  Po proponowanej zmianie, Osiedle Stare Winogrady będzie 
głównie obsługiwane przez linie autobusowe: 218 i 214 oraz 
dodatkowo zachodnia skrajna cześć osiedla przez linię 215 i linię 
tramwajową 201. 
   Linia 218 będzie kursować nocą we wszystkie dni tygodnia co 30 
min w obydwie strony na trasie: Franowo, Górny Taras Rataj, Wilda, 
Dworzec Zachodni, Rondo Kaponiera przez ul. Słowiańską, 
Murawa i dalej przez Naramowice aż do Radojewa.
   Linia 214 będzie kursować nocą we wszystkie dni tygodnia, dwa 
razy na godzinę (co 30 min.) w obydwie strony na trasie: Junikowo 
(niektóre kursy Malwowa), ul. Grunwaldzka, Rondo Kaponiera,     
ul. Solna, Małe Garbary, przez ul. Szelągowską, węzeł Wilczak,      
ul. Naramowicką, Serbską, Lechicką i dalej przez Naramowice        
aż do pętli PST na os. Sobieskiego.
   Linia 215 będzie kursować nocą we wszystkie dni tygodnia, co 30 
min w obydwie strony na trasie: os. Dębina (niektóre kursy Luboń), 
Wilda, Rondo Kaponiera, przez ul. Mieszka I i dalej przez Nowe 
Winogrady aż do pętli PST na os. Sobieskiego.
 Również przebieg linii tramwajowej 201 ulegnie korzystnej 
zmianie. Będzie ona kursować tak jak dotychczas z os. Sobieskiego 
po trasie PST przez przystanek Słowiańska i dalej przez Rondo 
Kaponiera, Stare Miasto, Trasę Kórnicką, Górny Taras Rataj, Dolny 
Taras Rataj i z powrotem na po tej samej trasie na os. Sobieskiego.
Co powodują proponowane zmiany:
  Po pierwsze wprowadzają wiele udogodnień w postaci 
bezpośredniego dojazdu do dzielnic do których dotychczas nie 
było to możliwe tj.: Rataj i Żegrza, Wildy i Dębca oraz Grunwaldu. 
Po drugie obsługa wschodniej części naszego osiedla będzie dwa 
razy częstsza niż dotychczas za przyczyną linii 214 kursującej              
2 razy na godzinę. 
Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała proponowane wyżej 
wymienione zmiany w obrębie naszego osiedla. Na chwilę obecną 
nie jest znana data wprowadzenia proponowanych zmian.
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Piotr Zieliński

LABA.LAND
  W LABA.LAND nie zatrzymujemy się i działamy prężnie również   
w sezonie zimowym!
  18 grudnia LABA.LAND zamienił się w Wioskę Prezentową - 
miejsce, gdzie wszystkimi zmysłami poczuliśmy magię zbliżających 
się Świąt. 
  Lokalni twórcy i rzemieślnicy zaoferowali swoje prezentowe cuda, 
które wywołały uśmiechy na twarzy. 
  Rozgrzały nas aromatyczne grzane wino i świąteczne utwory 
towarzyszące całemu wydarzeniu. Organizatorzy zadbali nie tylko                            
o odpowiedni klimat, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. 
Zarówno wystawcy jak i odwiedzający, byli zobowiązani                          
do przestrzegania zasady DDM  (dystans, dezynfekcja, maseczka).



Więcej informacji na temat projektu PULCHRA można znaleźć 
na stronach internetowych: 
h�ps://pulchra-schools.eu/
h�ps://gridw.pl/projekty/2548-pulchra
h�ps://lejery.pl/projekt-pulchra/
Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy
do kontaktu mailowego: 
jaksyp@amu.edu.pl semiramidy.lejerskie@gmail.comlub  .

  Wirusolog prof. Florian Krammer (kolega prof. Rybki z lat 
doktoranckich na Universität für Bodenkultur w Wiedniu) wraz         
ze swoją grupą badawczą z Icahn School of Medicine at Moun Sinai 
w Nowym Jorku jest autorem pierwszego, niekomercyjnego testu 
pozwalającego wykryć odpowiedź immunologiczną pacjenta 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  Dzięki poparciu władz rektorskich UAM i dyrektora CZT           
prof. Bronisława Marciniaka,  Centrum Zaawansowanych 
Technologii UAM wraz z Instytutem Biologii Molekularnej                
i  Biotechnologi i  Wydziału Biologi i  UAM (zespół pod 
przewodnictwem prof. Krzysztofa Sobczaka) podjęło działania 
mające na celu wytworzenie komponentów testu, opracowanego 
przez prof. Krammera. Test oparty jest o dwa białka wirusowe, 
które wiążą się specyficznie do odpowiednich przeciwciał, 
obecnych w krwi pacjenta. Jest to czuły i specyficzny test, 
pozwalający na przebadanie ogromnej  i lości  próbek,                        
w stosunkowo krótkim czasie. 
   Aby opanować pandemię i powrócić do normalności niezbędne 
jest przetestowanie jak największej liczby osób zarówno testami 
PCR jak i  immunologicznymi,  szczególnie w związku                         
z napływającymi kolejnymi doniesieniami dotyczącymi 
szczepionek na SARS-COV-2.
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  Trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2 odciska się piętnem na 
zdrowiu publicznym i gospodarkach całego świata. Wg WHO 
(dane z początku grudnia 2020) mamy prawie 65 mln 
potwierdzonych przypadków zachorowań oraz 1,5 mln 
przypadków śmiertelnych. 
  Obecnie, wiele grup badawczych z całego świata pracuje nad 
opracowaniem szczepionki lub skutecznych metod leczenia 
COVID-19. Z tej perspektywy, kluczowym jest opracowanie 
skutecznych narzędzi diagnostycznych, zdolnych do określenia 
populacji, która przeszła zarażenie SARS-CoV-2 i tym samym         
ma mniejsze ryzyko powtórnego zarażenia.
  Zespół naukowców z Centrum Zaawansowanych Technologii 
UAM  pod k ierownictwem wicedyrektora CZT UAM                  
prof. UAM dr. hab. inż. Jakuba Rybki, podjął badania nad 
w y t w o r z e n i e m  n i e z b ę d n y c h  k o m p o n e n t ó w  t e s t u 
immunologicznego dedykowanego diagnostyce SARS-CoV-2. 
  Obecnie stosowane testy diagnostyczne umożliwiają wykrycie 
koronawirusa za pomocą metody PCR   (Polymerase Chain 
Reac�on). Wynik takiego testu potwierdza, czy badana osoba jest 
aktualnie zainfekowana wirusem. Metoda ta jest bardzo szybka, 
czuła oraz skuteczna. Jednakże, nie daje  odpowiedzi na pytanie 
czy pacjent posiada odporność przeciwko koronawirusowi, którą 
mógł nabyć poprzez kontakt z patogenem. Jest to istotne                  
z perspektywy osób, które przeszły chorobę bezobjawowo lub też 
nie zostały odpowiednio zdiagnozowane, a także w odniesieniu          
do kadry medycznej.
  Osoby posiadające przeciwciała skierowane przeciwko 
koronawirusowi nie są podatne na powtórne zachorowanie                
oraz nie stanowią potencjalnego źródła zarażenia. Dlatego też, 
takie osoby mogą  powrócić do normalnego życia, nie ryzykując 
swojego zdrowia i nie stanowiąc zagrożenia dla innych.

Naukowcy z UAM 
w walce z koronawirusem!

Prof. Jakub Rybka

Deszczowe ogrody 
na Starych Winogradach?
  Zespół uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 83 
„Łejery” im. Emilii Waśniowskiej zakwalifikowany został do 
europejskiego programu edukacyjnego współfinansowanego 
przez Komisję Europejską, którego polskim partnerem jest 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W Polsce do programu zostało 
zakwalifikowanych 5 szkół, które wspólnie z lokalnymi partnerami 
będą szukały odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się ich 
miasta.
  Uczniowie Łejerów przyjrzą się miejskiej przestrzeni, w której 
rozpoczną badania właściwości wody opadowej (deszczówki) oraz 
możliwości jej wsiąkania w różne rodzaje podłoża. Celem projektu 
będzie przekształcenie części zabetonowanej przestrzeni na 
terenie szkoły w miejsce przyjazne dla środowiska. Zamierzają 
zaprojektować i zbudować Semiramidy Łejerskie, czyli ogrody 
deszczowe zasilane deszczówką. W tym miejscu chcą prowadzić 
regularne, tematyczne spotkania z lokalną społecznością. Ich 
pomysł może w przyszłości stać się inspiracją do zmiany miejskiego 
krajobrazu wybetonowanych przestrzeni naszej dzielnicy i miasta.
  Obecnie Zespół Projektowy poszukuje Interesariuszy Projektu, 
czyli partnerów, którzy mogą wesprzeć działania uczestników 
swoją wiedzą, doświadczeniem lub pomocą materialną. 

Uczniowie mają także swoje projektowe konto 
na Instagramie: 
h�ps://www.instagram.com/semiramidy_lejerskie/
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Co słychać w naszym 
największym parku.

  Z Cytadeli, a konkretnie z okolic rosarium zniknęły duże, 
betonowe kosze. W ich miejsce ZZM postawił więcej nowych, 
drewnianych z zadaszeniem. Dzięki temu w koszach nie będzie 
zbierać się woda, a ptaki nie będą rozrzucać śmieci w poszukiwaniu 
pożywienia. W przyszłości ZZM planuje wymianę ławek na takie, 
które będą spójne z nowymi koszami. 
  Dla ciekawskich informacja - stare betonowe kosze będą pełniły 
rolę kwietników. Znajdą się min. w Ogrodzie Botanicznym.

  Na początku listopada pojawiła się w centralnej części Cytadeli 
nowa i długa rabata kwiatowa. Fachowcy specjalną maszyną 
posadzili tysiące cebul, a następnie wysiali nasiona roślin jedno           
i wielorocznych. Dzięki temu zabiegowi, bez postojów                           
w kwitnieniu będziemy mogli podziwiać od lutego do października 
kolorowe kwiaty. Takie wzorce przywędrowały do nas z Holandii         
i Irlandii. 

  Mamy nadzieje, że te rabaty, które mają przetrwać kolejne cztery 
lata nie tylko będą cieszyć nasze oczy, ale staną się farmą dla 
wszystkich zapylaczy. Dziś ta rabata jest otaśmowana, aby 
czworonogi jej nie zniszczyły. Prośba, abyśmy wspólnie o to 
zadbali.

Na największej polanie pod Dzwonem Pokoju też zmiany – zasadzono ok. 30 drzew. 

Halina Owsianna
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Zielony Poznań  2020 r. 
Konkurs Rozstrzygnięty.

   Panuje pandemia, ale jak co roku, już po raz dwudziesty siódmy 
Prezydent Miasta Poznania zaprosił mieszkańców Poznania do 
wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze 
balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.
   Celem konkursu jest edukacja społeczna poprzez kształtowanie 
postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki                    
i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak 
i w pracy oraz  postaw” miłej konkurencji” między sąsiadami                 
o posiadanie jak najpiękniejszego ogródka.
   Osiedle Stare Winogrady powiększa co roku ilość uczestników           
w przeciągu ostatnich 2 lat liczba się podwoiła z około 20 do 
prawie 50 zgłoszeń. 
   W pierwszym osiedlowym etapie konkursu, przedstawiciele Rad 
Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, 
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń 
działających na rzecz działkowców dokonali w terminie do 20 lipca 
br. oceny i wyboru zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione            
z nich przeszły do miejskiego etapu konkursu. 
Miejska Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta 
Poznania w dniach od 3-7 sierpnia 2020 r. dokonała oceny                      
i  w y b o r u  n a j p i ę k n i e j s z y c h  o b i e k t ó w,  s p o ś r ó d  8 2 
zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Na podstawie przyznanej 
punktacji Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta 
Poznania  przyznanie 12 tytułów laureata oraz  8 wyróżnień, w tym 
wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu              
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, za „Ogród odporny na suszę”, 
dwóch wyróżnień Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych 
Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego                   
w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hor�terapii czynnej i biernej" 
oraz wyróżnienia za krzewienie idei ogrodów społecznych  - Ogród 
Szeląg (Rada Osiedla Stare Winogrady).

Małgorzata Ptak-Adamczewska 
(Przewodnicząca Komisji Zielony Poznań w Radzie Osiedla Stare Winogrady)

Ewelina Murzydło (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa)

  W dwudziestu siedmiu edycjach konkursu „Zielony Poznań” 
wzięło udział blisko 90 tys. uczestników.
  W XXVII edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 3 270 
obiektów w tym: w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, 
zakładowe, szkolne  185 obiektów; w kategorii  balkony, tarasy, 
loggie i okna  437 obiektów; w kategorii  ogrody przydomowe 598 
obiektów, w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych 2 038 obiektów oraz w kategorii pasy zieleni             
11 obiektów, w kategorii zielone dachy 1 obiekt.
W tym roku jeden podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta 
Poznania na najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.
  W związku z pandemią nie odbyła się gala finałowa oraz nasza 
gala osiedlowa. Mamy nadzieję, że powrócimy do tradycji naszych 
corocznych spotkań na wiosnę 2021.
Podsumowanie przebiegu konkursu 2020 roku  oraz prezentacja 
najpiękniejszych aranżacji, listę LAUREATÓW oraz podziękowania 
i zdjęcia nagrodzonych obiektów zostanie opublikowana w grudniu 
na stronie miasta Poznań : 
www.Poznan.pl www.Poznan.pl/zielonypoznan oraz 
 Wszystkim uczestnikom  OSIEDLA STARE WINOGRADY dziękuje  
za udział w konkursie  i już zapraszamy na przyszły rok.

 Uczestnictwo w konkursie czyni nasze miasto piękniejsze                          
i podtrzymuje ogólnopolską opinię miasta Poznań jako zielonego              
i czystego, zachęcamy tym samym do odwiedzania naszego miasta 
przez turystów.
Ws z ys t k i m  u c ze s t n i ko m  s e rd e c z n i e  g rat u l u j e my ! !

Torowiska coraz więcej
 Postęp prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice 
wraz z węzłem Lechicka/Naramowicka widać na całym, ponad 
trzykilometrowym odcinku. Na placu budowy pojawia się coraz 
więcej fragmentów torowiska, powstają nowe jezdnie, 
przebudowano już większość infrastruktury podziemnej.
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PARK SZELĄGOWSKI 
Co dalej z Parkiem…

  Rada Osiedla na ostatniej sesji 25 listopada kontynuowała temat 
koncepcji Parku Szelągowskiego podczas, której Pani projektant 
zaprezentowała nam projekt z wprowadzonymi zmianami 
omawianymi podczas spotkania w parku w dniu 12 października.
   Podkreślić należy, że koncepcja i jej projekt jest wykonany 
zgodnie z wytycznymi zamawiającego czyli Zarządu Zieleni 
Miejskiej,  nie wychodził poza ich zakres.
 Naszym zdaniem skoro koncepcja jest już robiona to powinny być 
w nim ujęte:
- miejsce na toaletę i jej wykonanie przy realizacji projektu, a nie 
tylko wskazanie w koncepcji  miejsca gdzie ma stać
- podobnie z boiskiem, mamy zapis „miejsce na boisko poza 
opracowaniem koncepcji” i wrysowane dwie mini bramki
-  sprawa oświetlenia siłowni i placu zabaw, żeby można było           
w okresie zimowym dłużej korzystać (to sygnał od mieszkańca)
- sprawa zwierząt żyjących w parku, głównie ptaków. Należy 
pozyskać opinii od ornitologów i odpowiedzi: czy projekt                         
i późniejsza realizacja nie będzie naruszać  siedlisk ptaków, o ile 
takie są?
    Jako Rada nie podjęliśmy opinii w formie uchwały, która jest 
jedną  z wytycznych w warunkach opisanych w przetargu.  
      Zależy nam na  Waszej opinii.  S ąsiadki i sąsiedzi, koncepcję 
możecie zobaczyć na naszej stronie.
Im więcej  głosów, spostrzeżeń, opinii  to tym lepszy projekt - bo to 
Park ma być dla nas, dla mieszkańców.
Poniżej prezentujemy również opinie i spostrzeżenia jakie już 
otrzymaliśmy od mieszkańców:
   „W obecnym kształcie Parku, proporcje między Naturą a Kulturą 
wydają nam się zrównoważone. Równowaga ta jest jednak bardzo 
krucha. Każda dalsza ingerencja człowieka pozbawi Park walorów, 
dla których tak lubimy tu przebywać, dzięki którym to właśnie            
tu tłumy poznaniaków każdego lata znajdują ukojenie                       
i odpoczynek od miejskiego zgiełku…”
 

Wojciech Dobski

„Na tarasach zaprojektowano oczko, które ma zbierać wodę. 
Uważam , że ten teren powinien zostać taki jaki jest, ponieważ jest 
wilgotny, i rosną tam ciekawe rośliny , które już stworzyły tam dla 
siebie środowisko, owszem można podkreślić to dodatkowymi 
bagiennymi nasadzeniami, ale wg. mnie nie ma potrzeby robienia 
tam oczka. Reszta w okolicy byłego Ogrodu Bractwa Kurkowego 
jak najbardziej…”
    Rodzi się również pytanie kiedy i z jakich pieniędzy miałby być 
rewitalizowany Park? W uchwalonym ostatnio budżecie miasta na 
2021 nie zarezerwowano na ten cel żadnych środków. 
 

Trzymaj Ciepło
Początek XII edycji akcji 2020/2021

  Rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń budynków do XII edycji 
akcji bezpłatnych badan kamerą termowizyjną „Trzymaj ciepło”. 
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny.
Na l i stę  główną zostanie  przyjętych 350 budynków 
jednorodzinnych i 10 kamienic (przede wszystkim z Łazarza, Wildy 
i Jeżyc). Badania rozpoczną się w grudniu 2020 i potrwają do 
pierwszych dni marca 2021. Przed zgłoszeniem budynku prosimy                          
o zapoznanie się z Regulaminem akcji, w którym jest specjalny 
punkt poświęcony zabezpieczeniom związanym z pandemią 
COVID-19. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: 
info@trzymajcieplo.pl 

Jak załatwić sprawy w urzędzie
  W wyniku pandemii koronawirusa zmianie uległa organizacja 
obsługi klienta w siedzibach Urzędu Miasta Poznania. 
W większości przypadków osobista wizyta w urzędzie jest możliwa 
wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji miejsca. Jednocześnie 
przypominamy, że wiele spraw można załatwić on line, korzystając 
z internetowego systemu rezerwacji, który znajduje się pod 
adresem: 
 h�ps://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html.

www.trzymajciepło.pl

Czekamy na Wasze opinie 

w sprawie koncepcji: 

kontakt@starewinogrady.pl

tel. 509 797 398


