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Rada Osiedla Stare Winogrady została wybrana przez miesz-
kańców na kadencję od 22.03.2015 r. do 22.03.2019 r. Na 5940 
uprawnionych wyborców, w głosowaniu wzięło udział 347 
osób. Frekwencja wyniosła 5,84%.

Na radnych Osiedla Stare Winogrady wybrani zostali:
1. Maria Adamczewska
2. Alicja Arndt
3. Zbigniew Arndt
4. Andrzej Baranowski
5. Janusz Bielak
6. Zofi a Charłampowicz-Jabłońska
7. Maria Jurczyszyn
8. Halina Owsianna
9. Katarzyna Owsianna
10. Małgorzata Ptak-Adamczewska

11. Aleksandra Soniewicka
12. Marcin Soniewicki
13. Alicja Świtała
14. Janusz Wolski
15. Zygmunt Woźny

Natomiast w głosowaniu na sesji inauguracyjnej Rady Osiedla 
Stare Winogrady Radni wybrali Przewodniczącą Rady Osiedla 
Stare Winogrady. Została nią Halina Owsianna.

Z koleji na II sesji Rady Osiedla Radni wybrali:
• Janusza Wolskiego na wiceprzewodniczącego Rady Osiedla,
• Zygmunta Woźnego na przewodniczącego Zarządu Osiedla,
• Janusza Bielaka na zastępcę przewodniczącego Zarządu Osiedla,
oraz
• Aleksandrę Soniewicką jako członka Zarządu Osiedla
Podczas sesji zatwierdzony został również Regulamin Rady 
Osiedla.

NOWY SKŁAD RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

Poznański Budżet Obywatelski 2016

Drodzy mieszkańcy ruszyła 4 odsłona budżetu obywatelskiego! 
To szczególna okazja do rzeczywistego i bezpośredniego 
współdecydowania o wyglądzie naszego miasta. To przecież 
my – mieszkańcy powinniśmy decydować o tym, co w naszym 
mieście jest potrzebne. Teraz mamy ku temu okazję, więc 
tym bardziej zachęcamy wszystkich do czynnego udziału 
w przedsięwzięciu!

Zatem do dzieła! Do 17 czerwca mamy czas aby złożyć propo-
zycje projektów. Pomysły można zgłaszać drogą internetową, 
osobiście lub tradycyjną pocztą. Suma budżetu obywatelskiego 
to aż 15 milionów złotych. W głosowaniu nad projektami będą 
mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy ukoń-
czyli 16 rok życia, niezależnie od zameldowania.

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono podział na projek-
ty „ogólnomiejskie” i „dzielnicowe” realizowane w pięciu dziel-
nicach (Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda, Jeżyce, Grunwald). 

Z puli budżetu obywatelskiego 5 milionów złotych zostanie prze-
znaczone na projekty „ogólnomiejskie” i po 2 miliony złotych 
na projekty „dzielnicowe”. Koszt całościowy jednego projek-
tu „ogólnomiejskiego” nie może przekroczyć kwoty 2 milionów 
złotych, zaś projektu „dzielnicowego” – 500 tysięcy złotych.

HARMONOGRAM:

• 5.05.2015–17.06.2015 – składanie projektów,
• Pierwsza połowa maja – debaty w 5 dzielnicach, których ce-

lem będzie prezentacja najważniejszych inwestycji, przed-
stawienie zasad PBO16 oraz dyskusja,

• Pierwsza połowa czerwca – konsultacje projektów przygo-
towywanych przez mieszkańców,

• Czerwiec / Wrzesień – opiniowanie projektów przez rady 
osiedli – zaproszenie wnioskodawców na spotkania z rad-
nymi oraz weryfi kacja projektów przez komórki organiza-
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cyjne Urzędu Miasta Poznania w tym możliwość odwołania 
się od decyzji urzędników, 

• Wrzesień – ogłoszenie projektów poddanych pod głosowanie
• 1.10.2015–12.10.2015 – głosowanie,
• Listopad – ogłoszenie zwycięskich projektów.

INFORMACJE:
Wszystkie potrzebne informacje na temat Poznańskiego Budże-
tu Obywatelskiego znajdują się na stronie www.poznan.pl/bu-
dzetobywatelski oraz na profi lu „Poznański Budżet Obywatel-
ski” na Facebooku. Jeżeli masz pytania: zadzwoń:61 646 33 44 
lub napisz: budzet2016@um.poznan.pl 

JAK I GDZIE ZGŁOSIĆ PROJKET?
Najszybciej i najprościej – internetowo: 
www.poznan.pl/budzetobywatelski
Kartę zgłoszeniową można także odebrać w punktach informacyj-
nych UMP czynnych od 7:30 do 15:30. Adres dla dzielnicy Sta-
re Winogrady to ul. Gronowa 22a (Wydział Komunikacji UMP).

W maju rozpoczęły się akcja związana z projektem ASY-
STENT SENIORA. Projekt będzie trwał do końca paździer-
nika tego roku, a za realizację akcji odpowiedzialni są między 
innymi Miasto Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz 
Centermed Poznań Sp. z o.o.
Projekt ASYSTENT SENIORA zakłada połączenie centrum te-
leopieki, opieki medycznej w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej i wsparcia wolonatriuszy oraz pomocy sąsiedzkiej skie-
rowanej do seniorów. Z programu będą mogły skorzystać oso-
by po 60. roku życia, które mieszkają samotnie lub przebywa-
ją okresowo samotnie w domu, lub które ze względu na stan 
zdrowia wymagając stałego nadzoru. Co więcej Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wyłoni benefi cjentów spo-
śród swoich podopiecznych, których nie stać na zatrudnienie ca-
łodobowej pomocy i opieki. 
Projekt uwzględnia również działanie profesjonalnej infolini, 
gdzie każdego dnia dyżurować bedą przeszkoleni teleopiekuno-
wie. W skład ich zespołu wchodzą m.in.: psycholog, ratownik 
medyczny i pracownik socjalny. W celu podniesienia jakości re-
lacji teleopiekunowie będą przeprowadzać rozmowy o charak-
terze towarzyskim, budującym zaufanie. 

Projekt ASYSTENT SENIORA zapewnia także bezpłatną opie-
kę pielęgniarki środowiskowej oraz wizyty lekarza rodzinnego, 
które będą odbywały się w ramach umowy z NFZ.
Oczywiście nie obędzie się bez pomocy sąsiedzkiej i wspar-
cia wolontariuszy. Zorganizowana zostanie międzypokolenio-
wa grupa 3–5 wolontariuszy, których zadaniem będzie wsparcie 
seniorów w ich miejscu zamieszkania. Do zadań wolontariuszy 
będzie należało spędzanie czasu z seniorem, ale także spraw-
dzanie stanu technicznego urządzenia przywoławczego. Każda 
osoba objęta projektem, będzie odwiedzana w zależności od po-
trzeb indywidualnych.
Kolejnym elementem wsparcia jest włączenie w sieć wsparcia są-
siadów. Rolą sąsiada jest szybka interwencja na prośbę Centrum 
Alarmowego, w sytuacji braku kontaktu z podopiecznym. Pomoc 
sąsiedzka oraz grupa wolontariuszy to bardzo ważne elementy po-
wodzenia programu mającego na celu wzmocnienie samodzielno-
ści i niezależności seniorów od wsparcia instytucjonalnego.
Bardzo podoba nam się ta inicjatywa! Razem dbamy o swo-
ich seniorów!
Osoby zainteresowane projektem mogą skontaktować się z koor-
dynatorką projektu: p. Moniką Szelągiewicz (tel. 660 778 480).

Asystent Seniora – wsparcie i opieka

Masz starą lodówkę, albo komputer? Chcesz się pozbyć zużytego 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego? Dla przypomnienia 
informacja kiedy i gdzie pojawi się GRATOWÓZ, czyli specjal-
ny samochód, który zgodnie z ustalonym harmonogramem kursu-
je po Poznaniu odbierając od mieszkańców odpady RTV i AGD. 
Do GRATOWOZU każdy mieszkaniec Poznania może dostar-
czyć nieodpłatnie wytworzone w domu odpady RTV i AGD.

GRATOWÓZ

Data Godzina Lokalizacja

7 MARZEC
4 LIPIEC

14 LISTOPAD

9.10–9.35 ul. Zagonowa przy 
sklepie „Słowianin”

9.45–10.10
ul. Słowiańska przy 
klubie sportowym 

„Posnania”

STARE MIASTO
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Drodzy mieszkańcy przypominamy, że 20 maja wyłożono miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Na 
Szańcach”. W tym dniu odbyła się również dyskusja publiczna 
i trwać będzie ona do dnia 19 czerwca br. Informujemy, że wnio-

Na Szańcach

ski do projektu planu miejscowego mogą Państwo składać skła-
dać do dnia 3 lipca 2015 r. 
Zachęcamy serdecznie do składania swoich uwag.
Oto wizualizacja:

1. Dobre wieści dla mieszkańców ul. Owsianej – nastąpi modernizacja placyku. Powstaną nowe, ażu-
rowe miejsca parkingowe, dodatkowo zostaną nasadzone krzewy ozdobne, a dla spacerowiczów 
powstaną ścieżki i ławki.

2. Miła informacja dla mieszkańców przy ciągu ul. Warzywnej i Słowiańskiej gdzie nastąpi rewitalizacja 
strefy zielonej (m.in. nowe nasadzenia i porządkowanie poboczy).

3. Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Za Cytadelą najprawdopodobniej powstaną latem, gdyż pierw-
szy etap prac planowany jest na lipiec.

4. Najprawdopodobniej 1 czerwca otwarta zostanie w Parku Szelągowskim nad Wartą plaża miej-
ska. Konkurs na zarządzanie plażą w tym roku wygrali Ewa i Zbigniew Łowżył, organizatorzy 
KontenerArt.

INFORMACJE BIEŻĄCE:
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Jesteśmy na Facebooku! Rada Osiedla Stare Winogrady prężnie działa w sieci.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować serdecznie zapraszamy!

Gazetka zawiera informacje własne, ze strony Biuletynu 
Miejskiego i strony internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Redakcja: K. A. Owsianna, 

ANKIETA:

KONTAKT:

Co myślisz o nowym logo Rady Osiedla Stare Winogrady? Napisz do nas i podziel się wrażeniami:

Opcja 1 Opcja 2

Znaczek rozpoznawczy:

 

starewinogrady.pl

kontakt@starewinogrady.pl 

do przewodniczącej Rady Osiedla 
p. Haliny Owsiannej 604 853 972

W pole wyszukaj wpisz: 
Rada Osiedla Stare Winogrady


