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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
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 SERCE OD SERCA
Na terenach zielonych przylegających do restauracji UMBER-

TO na Cytadeli 4 lipca, 1 sierpnia i 5 września miały miejsce nie-
codziennie działania. Można było zaobserwować cały proces 
związany z wycinaniem z materiału, szyciem, prasowaniem, wy-
pychaniem, zaszywaniem i pakowaniem kolorowych, pięknych 
SERC.

Akcja szycia SERC związana jest z rehabilitacją na każdym eta-
pie leczenia pacjentek po przebytej mastektomii. Wycięcie wę-
złów chłonnych zaburza krążenie limfy w organizmie. Poduszka 
włożona pod pachę powoduje zmniejszenie opuchlizny, a nawet 
jej zanik. Łagodzi ból powstały po nacięciach chirurgicznych, chro-
ni przed przypadkowymi uderzeniami, pomaga złagodzić obrzęk 
i zmniejsza napięcie barku.

W Polsce projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 roku i zata-
cza coraz większe kręgi. Do akcji włączają się instytucje, szkoły, 
lokalne grupy wsparcia, pracownie krawieckie, osoby indywidu-
alne. Blisko 10 województw ma już swoich koordynatorów, któ-
rzy razem z wolontariuszami szyją i przekazują SERCA kobietom 
po przebytej mastektomii.

W powiecie poznańskim akcję SERCE OD SERCA patronatem 
objął starosta poznański – pan Jan Grabkowski.

Każdy może wziąć udział w tej akcji, wspomagając ją finanso-
wo poprzez wpłatę na konto Fundacji Samosterowna: 82 1600 
1462 1030 9455 2000 0002. W tytule przelewu należy wpisać 
„SERCE OD SERCA – darowizna”. Można też wesprzeć akcję rze-
czowo. Potrzebne są tkaniny bawełniane w kolorowe, wesołe 
wzory, biała flanela, wypełnienie silikonowe.

Więcej informacji na temat akcji można uzyskać na stronie 
www.serceodserca.pl lub pod numerami telefonów: 602-532-
274; 694-235-194, lub kontaktując się mailowo: kontakt@serce-
odserca.pl

Należy w tym miejscu podziękować załodze i właścicielowi 
restauracji UMBERTO, którzy już od kilku lat z wielkim zaangażo-
waniem wspierają tę akcję, organizując w okresie letnim na swoim 
terenie szycie tych pięknych SERC.

 

W szycie SERC zaangażowały się: posłanka Joanna Jaśkowiak, radna 
miejska Halina Owsianna i radna osiedlowa 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).

Budżet osiedla 
Stare Winogrady 
na 2022 rok

Podobnie jak w latach poprzednich – i w tym roku stanęliśmy 
przed decyzją podziału środków budżetowych. Kwota 
na zadania realizowane w 2022 roku wynikająca z liczby 
zameldowanych mieszkańców oraz udziału w podatku 
od nieruchomości to 338 114,00 zł.
Najwięcej środków przeznaczyliśmy na remont ulic 
i chodników – 129 939,00 zł. Szczególnym priorytetem 
objęliśmy remont fragmentów chodników przy ul. 
Zagrodniczej, remont chodnika przy ul. Kmiecej i Warzywnej. 
Zaplanowaliśmy rewitalizację chodnika przy ul. Gronowej 
i wymianę krawężników przy ul. Sadowej.
Na zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach, zwłaszcza 
na ul. Wilczak i Hawelańskiej, przeznaczyliśmy 89 000,00 zł.   
Za tę kwotę planujemy projekt przejścia dla pieszych na 
ul. Hawelańskiej, zaprojektowanie łącznika rowerowego 
wzdłuż ul. Wilczak oraz montaż urządzeń i oznakowań 
podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym 
rejonie.

Pozostałe zadania zaplanowane w budżecie na 2022 rok:
•	 integracja i aktywizacja mieszkańców, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i seniorów 
– 34 500,00 zł,

•	 pielęgnacja oraz nasadzenia zieleni w pasach 
drogowych – 21 400,00 zł,

•	 potrzeby szkół podstawowych położonych 
na naszym osiedlu w zakresie prac remontowych 
i zakupu pomocy dydaktycznych – 30 000,00 zł,

•	 nagrody dla laureatów w konkursie „Zielony 
Poznań” – 2000,00 zł.

Podobnie jak w tym roku przeznaczyliśmy 7000,00 zł 
na rewitalizację kolejnego nagrobka na zabytkowym 
cmentarzu św. Wojciecha na stoku Cytadeli.
Celem Rady Osiedla przy opracowywaniu budżetu było 
w jak największym stopniu poprawienie i uatrakcyjnienie 
warunków zamieszkiwania na terenie Starych Winograd.
Przy okazji nasunęła się refleksja. W nowych zespołach 
mieszkaniowych w rejonie ulic Wilczak i Hawelańska 
przybywa mieszkańców, którzy korzystają z infrastruktury 
osiedla i przeróżnych inicjatyw wspieranych z naszego 
budżetu. W dużej mierze są to osoby wynajmujące lokale lub 
mające zameldowanie poza naszym terenem. W ten sposób 
przyrost środków budżetowych nie jest proporcjonalny 
do przyrostu liczby mieszkańców. Jest to jednak problem 
ogólnomiejski i dotyczy nie tylko Poznania. Może wreszcie 
znajdzie się jakieś korzystniejsze rozwiązanie.

Rada Osiedla Stare Winogrady

Co piszczy w trawie …. 
przy Czaplej

Na wniosek Rady Osiedla Stare Winogrady i w związku z Uchwałą 
Nr XLVII/809/VII/2017 Rady Miasta z dnia 25.04.2017 r. rozpoczę-
ła się procedura sporządzenia Miejskiego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Wa” dla obszaru ul. Czapla, Ugory, Wilczak, 
Szelągowska przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (MPU). 
Wywołanie planu miejscowego miało na celu ochronę przed nie-
kontrolowaną zabudową, wprowadzenie ładu przestrzennego 
i ograniczenie możliwości zabudowy terenu na podstawie decyzji 
administracyjnej. Na początku, w ramach procedury MPU, prze-
prowadzono pierwszą fazę prac projektowych wraz z pierwszymi 
konsultacjami społecznymi. W listopadzie 2018 roku odbyły się 
drugie konsultacje w których, ze względu na proponowane roz-
wiązania, wzięło udział bardzo dużo mieszkańców z tego fyrtla. 
Od tego czasu toczy się kolejna faza prac projektowych zmie-
rzająca do opracowania MPZP „Wa”. W takiej sytuacji z począt-
kiem lata br., ku ogólnemu zdziwieniu okolicznych mieszkańców, 
pojawiła się informacja o tym, że jeden z deweloperów uzyskał 
urzędową decyzję w sprawie warunków zabudowy działek po za-
chodniej stronie ulicy Czaplej tzw. tereny po „cukrze”. Działki te 
objęte są zakresem opracowywanego MPZP. Wkrótce na teren 
sąsiadujących działek pomiędzy ul. Czaplą a ul. Nabrzeże, będą-
cych własnością innego dewelopera, wjechał ciężki sprzęt i za-
częło się niwelowanie terenu. Również te działki są objęte opra-
cowywanym MPZP.

W związku z zaistniałymi sytuacjami, w dniu 27.07.2021 r. 
Rada Osiedla Stare Winogrady wystosowała pismo do Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (WUiA UMP) 
z pytaniami czy faktycznie została wydana decyzja administra-
cyjna okreslająca warunki zabudowy dla działek na zachód od ul. 
Czaplej oraz czy MPU wnioskowała do WUiA UMP o zawiesze-
nie wydawania warunków zabudowy w związku z prowadzonymi 
pracami nad MPZP. Równocześnie zadaliśmy Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej pytanie o postęp prac nad MPZP. WUiA poinfor-
mował nas pismem z dnia 13.08.2021 r. że, w dniu 14.04.2021 
r. faktycznie zostały wydane warunki zabudowy dla działek 
na zachód od ul. Czaplej oraz że, MPU w przesłanych opiniach 
nie wnioskowało o zawieszenie postępowania administracyjne-
go. Wydane warunki zabudowy to między innymi: powierzchnia 
zabudowy maksymalnie 32 % działek, wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej 13,50 m licząc od rzędnych terenu, dopusz-
czenie kondygnacji podziemnych oraz realizację maksymalnie 60 
lokali mieszkalnych. Miejska Pracownia Urbanistyczna pismem 
z dnia 06.08.2021 r. poinformowała nas że, planują w III kwartale 
2021 r. przygotować i przedstawić  dokumentację  MPZP „Wa”  
Prezydentowi Poznania w celu skierowania do kolejnego etapu 
procedury planistycznej tj. do opiniowania i uzgodnień. Otrzyma-
liśmy również informację że, WUiA UMP dwukrotnie tj. w jesienią 
2019 r. i latem 2020 r. zwracał się do MPU z prośbą o opinie 
w sprawie warunków zabudowy działek po „cukrze”. Każdorazo-
wo MPU udzieliło odpowiedzi że „w zakresie funkcji planowana 
inwestycja jest zgodna z założeniami planu natomiast parametry 
zabudowy wnioskowanej inwestycji nie są zgodne z projektem 
MPZP.” 

Pismem z dnia 24.08.2021 r. Rada Osiedla została poinformo-
wana o wszczęciu przez WUiA UMP postępowania administracyj-
nego z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w sprawie zmiany zagospo-
darowania terenu polegającej na niwelacji działek leżących po-
między  ul. Czaplą a ul. Nabrzeże. Postępowanie zostało wszczęte 
w wyniku zawiadomienia o prowadzonych pracach niwelacyjnych 
oraz po wizji lokalnej przeprowadzonej 24.08.2021 r. 

Rada Osiedla Stare Winogrady nadal będzie śledzić postęp 
prac w tym zakresie ponieważ uważamy, że nie są uwzględniane 
uwagi zgłaszane przez mieszkańców a które wynikają z tzn. zasad 
dobrego sąsiedztwa.



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 
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ze swoją grupą badawczą z Icahn School of Medicine at Moun Sinai 
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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 
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   Aby opanować pandemię i powrócić do normalności niezbędne 
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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 
Reacon). 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 
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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 
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Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W Polsce do programu zostało 
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będą szukały odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się ich 
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będzie przekształcenie części zabetonowanej przestrzeni na 
terenie szkoły w miejsce przyjazne dla środowiska. Zamierzają 
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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: 
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CO SIĘ U NAS DZIEJE.

Jest a nie było.
Tramwaj.

Od 21 sierpnia linia tramwajowa nr 3 została wydłużona o dwa 
przystanki i dojeżdża do ulicy Włodarskiej. Uruchomiony został 
pierwszy etap budowanej nowej trasy tramwajowej. Mieszkańcy 
z ulicy Hawelańskiej mogą teraz w ciągu 40 minut dojechać na drugi 
koniec miasta do centrum handlowego Franowo. W dni powszednie, 
w godzinach szczytu tramwaj kursuje co 10 minut.

Znak drogowy.

Jadąc od skrzyżowania ulic Serbska z Naramowicką w kierunku 
Garbar, nie skręcimy już w ul. Wilczak. Warto to wiedzieć i o tym 
pamiętać. Jazda na pamięć może drogo kosztować.

Stomatolog.

Stomatolog mający swój gabinet w budynku kolidującym z budo-
waną trasą tramwajową ma już swoją nową siedzibę przy zbiegu ulic 
Naramowickiej z Ziarnistą.

Pizzeria.

Przy pętli tramwajowej mamy nowy punkt gastronomiczny – Piz-
zeria WINOGRATKA. Od samego otwarcia zyskał nowych smakoszy 
pizzy.

Cmentarz św. Wojciecha.

Przy nekropolii pierwszego radcy miejskiego – Andrzeja Kaźmier-
czaka, który został zamordowany w swoim gabinecie przez obłąkań-
ca – nasadzono nowe rośliny i kwiaty.
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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 horterapii 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.

Ulica Wilczak.

Dwukrotne duże opady deszczu spowodowały zalanie dojścia/
dojazdu do nowowybudowanych budynków zlokalizowanych przy 
ulicy Wilczak. Ucierpiał również lokal Poczty Polskiej. Trwają prace 
nad rozwiązaniem problemu odpływu wód deszczowych z tego re-
jonu.

Było i nie ma.
Pączki.

Kultowa PĄCZKARNIA mieszcząca się u zbiegu ulic Murawa/
Słowiańska już nie istnieje. Po pączki przyjeżdżali tutaj mieszkańcy 
z całego Poznania. Co będzie w tym miejscu??? Zobaczymy wkrótce.

BIO – FAMILY

Nie ma też marketu z żywnością bio u zbiegu ulic Winogrady/
Murawa. Nowa siedziba mieści się przy ulicy Kutrzeby.

Dożynkowa.

Osiedle akademików przy Dożynkowej kiedyś tętniło studenckim 
życiem. Z sześciu domów studenckich działają już tylko trzy: Babilon, 
Dewizka, Feniks. Pozostałe straszą zaniedbaną elewacją i wiszącymi,  
brudnymi firankami.

Amfiteatr.

Obszar Natura 2000 oraz brak technicznych możliwości wpłynę-
ły na sytuację, że obiekt od lat nie pełnił swojej funkcji. Pomysł Pani 
Haliny Owsiannej aby urządzić „Ogród miododajny” zyskał aproba-
tę urzędników miejskich. Prace miały rozpocząć się już w tym roku, 
jednakże pandemia i inne czynniki wpłynęły na przełożenie prac 
na przyszły rok.
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POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI - 2022
Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym 

jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy 
współdecydują o przeznaczeniu części budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego, w wyznaczonym przez organy samorządu 
procencie wydatków publicznych w danym roku budżetowym. 
Koncepcja budżetu obywatelskiego służy z jednej strony aktywi-
zacji mieszkańców w życiu publicznym i wzrostowi zainteresowa-
nia społecznego funkcjonowaniem samorządu, a z drugiej strony 
sprzyja większej otwartości organów samorządu terytorialnego 
na potrzeby danej wspólnoty oraz większej trafności podejmo-
wanych decyzji inwestycyjnych. Budżet obywatelski pełni istotną 
funkcję społeczną: zwiększa poczucie identyfikacji mieszkańców 
z daną wspólnotą oraz zwiększa zaufanie do wybranych organów 
przedstawicielskich. 

Poznański Budżet Obywatelski jest bardzo ważny, bo pozwa-
la zdobyć dodatkowe środki finansowe na realizację zadań zgło-
szonych przez samych mieszkańców. Jest o co walczyć, bo środki 
na ten cel są znaczące i można dzięki temu zmienić nasze oto-
czenie. Urząd Miasta Poznania przeznaczył na Poznański Budżet 
Obywatelski w 2022 roku kwotę 22 mln zł.

I NAJWAŻNIEJSZE!!!
W jakim terminie można głosować?
Głosować  można w dniach  01  - 22 października 2021 roku.
Kto może głosować?
W PBO może głosować każdy mieszkaniec Poznania – osoba 

fizyczna mieszkująca na terenie miasta Poznania - bez względu 
na wiek i zameldowanie

Jak można głosować?
Głosowanie przeprowadzane jest w formie elektronicznej 

na stronie: PBO22. Głosowanie rozpocznie się 01 października 
i będzie trwało do 22 października do godz. 12.00

Ile głosów może oddać jedna osoba?
Można zagłosować maksymalnie na dwa projekty ogólnomiej-

skie (w tym jeden na Zielony Budżet) oraz dwa projekty rejonowe.

Jakie są kategorie projektów?
Projekty rejonowe z finasowaniem do  600 tys. zł, oraz  ogól-

nomiejskie z finansowaniem do  2 mln zł.
Rada Osiedla Stare Winogrady pozytywnie zaopiniowała na-

stępujące projekty.
Projekt ogólnomiejski:
„Jeden, dwa – Twój plac zabaw toalety ma” – projekt zakłada 

budowę 4 toalet automatycznych we wskazanych miejscach: park 
Szelągowski, park Chrobrego, park Batorego – Śmiałego, plac za-
baw na terenie Malty.

Projekty rejonowe:
Piękniejsze rosarium Cytadeli – wzbogacenie kolekcji róż, wy-

miana ławek i drewnianych siedzisk na murkach.
„Rewitalizacja” ogrodu DPS przy ulicy Ugory – renowacja 

pergoli, ławek, płotu, wymiana oświetlenia, ścieżka sensoryczna, 
ścieżki tematyczne, miejsce do gry kulkami, zasadzenie nowych 
drzew, krzewów, ziół, kwiatów.

„Skład na Warzywnej” -  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
poprzez modernizację, remont  chce obecny sklepik dostosować 
do  warunków XXI wieku.

„Winogradzka Akademia Małego Inżyniera” – projekt Szkoły 
Podstawowej nr 38. Celem jest edukacja uczniów w zakresie ro-
botyki, programowania z wykorzystaniem interaktywnej nauki.

Remont przystanków tramwajowych na Winogradach – kom-
pleksowy remont 6 platform przystankowych na przystankach – 
Murawa, os. Pod Lipami, Rondo Solidarności.

Wygodnie rowerem po Mieszka I – Do Centrum – wymiana 
nawierzchni na rampach i tunelach przy ul. Słowiańskiej i Solidar-
ności, budowa licznika rowerowego z wyświetlaczem.

Nasz sportowy fyrtel – bezpłatne zajęcia dla wszystkich – pro-
jekt dla każdego mieszkańca, który zainteresowany jest całorocz-
nymi bezpłatnymi zajęciami ruchowymi, sportowymi i rekreacyj-
nymi.

Co zostanie zrobione czy wprowadzone w dużej mierze zależy 
od nas samych, od mieszkańców  naszego rejonu.

INNA STRONA KORONAWIRUSA
Okres pandemii spowodował, że wiele osób pogubiło się. 

Zmieniona została nasza codzienność. Wychodzenie do pracy czy 
szkoły, zajęcia pozalekcyjne, spotkania towarzyskie – to wszyst-
ko nagle zostało przerwane. Wpłynęło to na powstanie zarówno 
u dorosłych, jak i u dzieci poważnych problemów natury psychicz-
nej, które doprowadziły do uzależnień.

Co się dzieje, że nie reagujemy, że jesteśmy obojętni, że nic 
nas nie interesuje? Wygodnictwem jest umywać ręce, kiedy spra-
wa nie dotyczy nas lub naszych bliskich. Tym samym drodzy Pań-
stwo przyglądamy się nieszczęściom naszych sąsiadów i ich naj-
bliższych.

Ostatnio za sprawą kilku rodziców radni miejscy poznali pro-
blemy dotyczące uzależnień dzieci i problemy rodziców, którzy 
odważyli się na takie wyznanie, aby ostrzec i pomóc innym.

Dzieci z naszego terenu i okolicy nadużywają alkoholu, środ-
ków odurzających, leków psychotropowych i narkotyków. Cza-
sem jest to mieszanka wszystkiego razem. Te dzieci funkcjonują 
w naszej przestrzeni, spotykacie je na ulicy, na klatce schodowej, 
w bloku. Już wiemy, że na Winogradach są tzw. meliny, gdzie prze-
bywają po kilka godzin czy dni i nie kontaktują się z rodzicami. 
Dzieci, głównie dziewczyny, są też wykorzystywane seksualnie, 
czasem nagrywane i szantażowane. Niektóre okradają rodziców, 
bo za spóźnienie z zapłatą za „towar” płacą podwójne stawki. 

To popycha je do kradzieży. Zastrasza się je, pokazując im filmiki, 
co może je spotkać za niewywiązanie się z terminu zapłaty.

Prosimy KAŻDEGO o pomoc. Nie ukrywajcie niczego, 
bo może to spotkać każdego z nas, każdą rodzinę. Obserwujcie, 
kontrolujcie swoje dzieci. Wiemy już, że są rodzice, którzy zaklina-
ją rzeczywistość, wstydzą się przyznać do słabości własnych dzie-
ci. Czasem mają nadzieję, że sobie poradzą, że przetrwają, wierzą 
w kolejne przyrzeczenie dziecka. Sytuacja jednak się powtarza, 
a kółko zamyka, bo z uzależnienia bardzo ciężko wyjść.

PAMIĘTAJCIE!
Osoba uzależniona zrobi wszystko, aby zdobyć upragniony 

środek, który pozwoli zaspokoić „głód”, nie zważając na konse-
kwencje. Właśnie, dlatego najbardziej cierpi na tym rodzina.

Rodzina staje się niejako współuzależniona. To cena, jaką płaci, 
będąc w stanie wiecznego stresu i nieustannie przeżywając ból 
i cierpienie z powodu nałogu bliskiej osoby.

Życie w ciągłym napięciu odbija się na zdrowiu zarówno psy-
chicznym, jak i fizycznym. Dominuje pogorszony nastrój, przygnę-
bienie, niska samoocena, różne nałogowe zachowania. Dochodzi 
także do zaburzeń psychosomatycznych, takich jak bóle głowy, 
mięśni itp.

Specjalistycznej pomocy potrzebuje nie tylko sam uzależnio-
ny, ale również jego rodzina.
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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. 

Czekamy na Wasze opinie 

w sprawie koncepcji: 

kontakt@starewinogrady.pl

tel. 509 797 398

Karta Dużej Rodziny – także dla seniorów
Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz mał-

żonkom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci. To rozszerzenie ma szczególne znaczenie dla seniorów. Przez 
rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą 
rodzinny dom dziecka.

Obecne zasady obejmują wszystkie przywileje wynikające z Kar-
ty Dużej Rodziny i przysługują bez względu na to, czy dzieci prowa-
dzą wspólne gospodarstwo z rodzicami, czy są już samodzielne. Karta 
przysługuje także osobom, którym los nie oszczędził utraty dziecka.

Wykaz zniżek i dodatkowych uprawnień jest dostępny zarówno 
w placówkach publicznych, jak i u partnerów prywatnych. Z Kartą 
Dużej Rodziny zapłacimy mniej za basen, kino czy zakupy w super-
markecie. Lista firm uczestniczących w tym projekcie obejmuje po-
nad 10 tysięcy placówek i dostępna jest w Internecie.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać i złożyć 
w Poznańskim Centrum Świadczeń w Poznaniu:

    • przy ul. Wszystkich Świętych 1,
    • przy ul. Małachowskiego 10.
Wniosek można złożyć również od poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 10:00 do 18:00 w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzin-
nych przy ul. Ratajczaka 44.

Ponadto wniosek można złożyć przez e-PUAP.

Pani Agnieszce Borawskiej - Reks dziękujemy za pomoc 
 przy redakcji niniejszego wydania Naszego Fyrtla.

SCENA WSPÓLNA
Na terenie naszego osiedla przy ul. Brandstaettera 1 od 2013 roku 

działa teatr impresaryjny, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia 
Łajery oraz Centrum Sztuka Dziecka. Ze Sceną Wspólną współpracują 
m.in. Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, Teatry: Nowy i Polski W Po-
znaniu. W repertuarze teatru znajdują się propozycje dla dzieci i mło-
dzieży oraz widzów dorosłych. W plebiscycie organizowanym przez Po-
znańskie Informator Kulturalny IKS i Wydawnictwo Miejskie Posnania, 
działalność Sceny Wspólnej została uznana „Wydarzeniem Kulturalnym 
Sezonu 2013/2014”.

Scena Wspólna zaprasza na premierę „Pieśni Utopieńców” która 
odbędzie się 29 października o godz. 19,00 – róg ul. Brandstaettera/
Za Cytadelą.

Agnieszka Pawlak – aktorka scen muzycznych, menedżerka i ani-
matorka kultury oraz Stanisław Pawlak – kompozytor, twórca muzyki 
teatralnej i filmowej, od dwóch lat tworzą duet PAWLAK – PAWLAK 29 
października zaprezentują premierowy pokaz spektaklu muzycznego pt. 
Pieśń Utopieńców, inspirowanego historią jeziora Rusałka.

Duet postanowił oddać głoś Wodzie – świadkowi wszelkich pod-
wodnych zjawisk. Artyści zafascynowani woda jako żywiołem, jeziorem 
jako zbiornikiem pamięci, zaprezentują historie dzieci tonących w czasie 
zabawy, młodzieńców skaczących „na główkę”, nieszczęśliwie zakocha-
nych czy Żydów, którzy ginęli podczas powstawania Rusałki.

Widowisko ma na celu zwrócenie uwagi odbiorców na zjawisko 
śmierci poprzez utopienie, które dotyczy wszystkich akwenów wodnych.

Przeszywające wielogatunkowe aranżacje muzyczne grane na żywo 
przez Stanisława Pawlaka i płynące z głośników o zmiennych pasmach 
częstotliwości połączone z aktorskimi i emocjonalnymi interpretacjami 
pieśni w wykonaniu Agnieszki Pawlak, ruch sceniczny, światła i projekcje 
multimedialne pozwolą publiczności być uczestnikami całego zdarzenia.

Widowisko przeznaczone jest dla osób od 14 roku życia.
Bilety w cenie 40,00 zł należy rezerwować pod numerem te. 

503 053 897.
Zapraszamy.

Skorzystaj z dofinansowania dla domów jednorodzin-
nych i zadbaj o czyste powietrze w swojej dzielnicy 

Jakość powietrza ma ogromny wpływ nie tylko na środowisko 
naturalne, ale również na nasze zdrowie. Warto więc podjąć działa-
nia, które mogą poprawić jakość naszego życia. Z pomocą przychodzi 
narodowy program „Czyste Powietrze” skierowany do mieszkańców 
regionu. Dzięki niemu można ubiegać się o finansowanie na nowo-
czesne źródła ciepła, służące do ogrzewania budynków i podgrzewa-
nia wody oraz termomodernizację budynków. To szansa na ochronę 
środowiska, ale również wsparcie domowego budżetu. 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się 
on na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków jednorodzinnych.

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej wraz z funduszami wojewódzkimi. Dzię-
ki dotacji w kwocie max. 37 tys. zł inwestycja w termomodernizację 
domu nie musi stać się obciążającym budżet wydatkiem. Dodatkowo 
banki oferują preferencyjne kredyty na te cele, które mogą być spła-
cone dotacją z wojewódzkiego funduszu, bez prowizji.

Przeznaczenie dotacji
Dotację można przeznaczyć w szczególności na wymianę starych 

pieców, docieplenie budynków jednorodzinnych, modernizację in-
stalacji C.O i C.W.O. Można także wymienić nieszczelne okna, drzwi 
zewnętrzne, a nawet bramy garażowe, zamontować kolektory sło-
neczne, mikroinstalację fotowoltaiczną lub wentylację mechaniczną 
z odzyskiem ciepła. Możliwe jest również zamówienie audytu ener-
getycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budow-
lanych) oraz dokumentacji projektowej i ekspertyzy.

Kto skorzysta z programu?
Wsparcie w ramach akcji mogą uzyskać właściciele i współwłaści-

ciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Aby 
skorzystać z programu na poziomie podstawowym, a więc do 30 tys. 
zł, roczny dochód w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może 
przekroczyć 100 tys. zł. Warunkiem skorzystania z podwyższonej dota-
cji, czyli do 37 tys. zł, jest przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę  
w gospodarstwie wieloosobowym poniżej 1564 zł, a jednoosobowym 
poniżej 2189 zł.

Wsparcie w ubieganiu się o fundusze
Każdy zainteresowany skorzystaniem z programu może dopytać 

o szczegóły finansowania także w wybranych bankach. Doradca nie 
tylko przedstawi szczegóły oferty, ale również wesprze z formalno-
ściami związanymi z ubieganiem się o dotację, pomoże wypełnić 
niezbędne dokumenty i wysyła w imieniu kredytobiorcy wniosek 
o dotację do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej (WFOŚIGW). Kredyt zostaje wypłacony niezwłocznie 
po otrzymaniu dwóch pozytywnych decyzji. Inwestycję należy zre-
alizować w ciągu 18 miesięcy od dnia wnioskowania o dotację, a na-
stępnie złożyć w WFOŚIGW wniosek o jej rozliczenie. Fundusz wy-
płaci ją po pozytywnej weryfikacji dokumentów, a bank zaksięguje te 
pieniądze na poczet spłaty kapitału kredytu. 

Artykuł przygotowany przez:
Konrad Reszelski, Dyrektor Oddziału Alior Bank SA

Tel. 782 892 986 Email: konrad.reszelski@alior.pl, www.aliorbank.pl
 


