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W tym roku każdy głosujący ma do
dyspozycji 3 głosy. Jeden z nich oddajemy na propozycje z projektów
ogólnomiejskich (wybieramy spośród
43 pozycji), a dwa na projekty rejonowe (wybieramy spośród 5 pozycji). Przypominamy, że z projektami
można zapoznać się na stronie PBO
2017 lub w punkcie do głosowania.
Głosy można oddać bezpośrednio za
pomocą przeglądarki internetowej:
budzet.um.poznan.pl/glosowanie
(w terminie od 16 do 30 listopada)
lub w przygotowanych punktach do
głosowania. Będą one otwarte w dwa
nadchodzące weekendy 19, 20 oraz
26, 27 listopada na terenie każdej jednostki pomocniczej miasta, w godzinach 09:00 – 18:00.
W przypadku naszego osiedla jest to
SP nr 38 przy ul. R. Brandstaettera 6. Rekomendujemy Państwu głosowanie na projekty rejonowe, które
przyczynią się do poprawy wizerunku
naszej dzielnicy.
Nasze projekty rejonowe mają nr I
i obejmują tereny osiedli: Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady
Południe, Nowe Winogrady Wschód,
Stare Winogrady.
Przypominamy, że głosować może
każdy mieszkaniec Poznania bez
względu na wiek. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców.
Więcej informacji na stronie
https://pbo2017.um.poznan.pl/i/pbo2017/voting
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Nazwa projektu
Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli. Wiele osób zapewne pamięta, że w tym
miejscu był kiedyś staw z kaczkami. Dziś
pozostała niecka z rzeźbą Mewy. Koszt zadania to 350.000 zł.

Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa Rowerowa. Najważniejszym jego
elementem jest SŁOWIAŃSKA TRASA ROWEROWA – pasy rowerowe wraz
z niezbędnymi uzupełnieniami w ciągu ulicy Słowiańskiej od ulicy Księcia
Mieszka I aż do Wilczaka. Trasa zbierze ruch rowerowy z winogradzkich osiedli
i połączy z głównymi ciągami rowerowymi w kierunku centrum: ulicami Księcia Mieszka I i Szelągowską. Trasa będzie miała 2 kilometry długości. Koszt
zadania 400.000 zł.
Renowacja Domu Weterana na Szelągu
(Domu Pomocy Społecznej Ugory) - arcydzieła poznańskiego modernizmu. Projekt zakłada modernizację elewacji Domu
Weterana, czyli obecnego Domu Pomocy
Społecznej Ugory. Oprócz czyszczenia
i naprawy elewacji, proponuje się montaż
delikatnej iluminacji zewnętrznej, która nie
zakłócałaby spokoju mieszkańców (przy założeniu, że w wyniku głosowania zostanie
zdobyta wystarczająca ilość środków pieniężnych). Koszt zadania 500.000 zł.
Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Poznaniu. Projekt zakłada remont kapitalny i przystosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu,
ul. Żniwna 1 na potrzeby nowoczesnej pracowni gospodarstwa domowego dla
osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu. Koszt
zadania to 194.626 zł.
Meble miejskie do pracy i wypoczynku
w otwartej przestrzeni miasta. Zaprojektowanie i realizacja mebli miejskich w otwartej przestrzeni miasta w okolicy Szeląga,
szczególnie Parku Szelągowskiego oraz Plaży Miejskiej na Szelągu. Meble o różnorodnej formie i zastosowaniu: do pracy /stolik
na laptopa, ławka do wypoczynku /leżanki
/okrągły stół z siedziskami dookoła. Koszt
zadania to 250.000 zł.
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CO NAS CIESZY:
kim Mieszkańcom za współpracę w wspólnej sprawie. To
olbrzymi sukces.
• Na terenie Cytadeli:
1. Rozpoczęto pierwszy etap rewitalizacji parku, polegający na remoncie części alejek. Zostaną one zwężone
i otrzymają nową nawierzchnię.

• GRANT MIEJSKI – z dużym zadowoleniem informujemy, że nasze osiedle zostało wyróżnione i zdobyło kolejną dotację w wysokości 200 tysięcy zł w konkursie miejskim. Nasz projekt pn. „Szeląg – nowe miejsce kultury”
zdobył 7 miejsce (uzyskując 51 pkt.) na 21 zgłoszonych
wniosków. Szacunkowa wysokość kosztów realizacji całości zadania to kwota 274.200 zł. (udział osiedla z środków własnych w finansowaniu projektu to kwota 69.000 zł
oraz 5.200 zł, to darowizna osoby prywatnej, która prowadzi plażę miejską na Szelągu).
Głównym założeniem naszego wniosku jest stworzenie
na Szelągu miejsca aktywnego wypoczynku. Ma to być
przestrzeń, w której zapewnione zostaną dobre warunki do
rozwijania różnych pasji, a także miejsce pracy twórczej
z wykorzystaniem wyjątkowych warunków zewnętrznych, bliskości pięknych i bogatych przyrodniczych terenów parku oraz rzeki. Jednym z elementów tej przestrzeni
będzie ogród społeczny, gdzie każdy mieszkaniec będzie
mógł uczestniczyć w edukacyjnych warsztatach ogrodniczych. Wspólne zaangażowanie pozwoli nam integrować
lokalną społeczność oraz organizować międzypokoleniowe spotkania. Drugim istotnym elementem będzie pawilon, który umożliwi spotkania o każdej porze roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. Zajęcia, warsztaty
oraz imprezy będzie mógł poprowadzić w tym miejscu
Mobilny Dom Kultury z Szeląga. Miejsce to w przyszłości
może stać się też przestrzenią galeryjno-wystawienniczą.
W okresie letnim stanie się też atrakcyjnym dodatkiem do
funkcjonującej tam plaży miejskiej i rozwijającej się przystani. Do tego magicznego miejsca będzie można dotrzeć
spacerem, rowerem, jak również kajakiem, stateczkiem
czy tramwajem wodnym.
Nasze działania skupiają się w chwili obecnej na jednej
zaniedbanej, nieruchomości miejskiej obejmującej 272 m2
na narożniku ul. Ugory i Nadbrzeże. Pozostałe działki
mają zawarte umowy dzierżawy. Są to działki przylegające bezpośrednio. W przyszłości można rozszerzyć na nich
podobne działania, tworząc duży i atrakcyjny kompleks
kulturalno- rekreacyjno-wypoczynkowy obejmujący ponad 2000m2 przestrzeni ( miejsce na kajaki, łódki, rowery
wodne i inne sprzęty)

2. W fosach posadzono kilkaset kwiatów - Ziemowitów
jesiennych o pięknej fioletowo – liliowej barwie

3. Zamontowano nowy system identyfikacji w postaci tablic informacyjno –edukacyjnych
4. Od strony ul. Szelągowskiej odtworzono dawne przejście do parku – zbudowano nowe schody.

• W dniu 18 października br. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Rejonu ul. Na Szańcach”
w Poznaniu. Plan będzie obowiązywał od dnia 28 listopada 2016 r. Cieszy nas fakt, że po 6 latach uporczywej
walki uwzględniono większość zgłaszanych uwag i nie
dopuszczono do zabudowy terenów zielonych na skarpie,
pomiędzy ul. Szelągowską, a ul. Na Stoku. W przypadku
jakichkolwiek roszczeń ze strony inwestora Miasto będzie
musiało wypłacić odszkodowanie. Dziękujemy Wszyst-

• Zakończono remont chodników na ul. Owsianej i Pasieka. Rozpoczęto remont połowy chodnika na ul. Przełajowej. Dalsze prace w roku przyszłym.
• Wykonano dokumentację projektową na modernizacje
zachodniej strony ulicy Zagonowej.
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CO NAS SMUCI:
• Nie dotrzymano terminu realizacji dalszego zabezpieczenia terenu wokół Cytadeli przed rozjeżdżającymi trawniki samochodami. Obiecane paliki nie pojawią się w tym
roku. Przyrzeczono, że pojawią się wczesną wiosną.
• Nie wykonano prac polegających na obniżeniu krawężników tak, aby można było przejeżdżać samochodami z ul.
Zbożowej w ul. Starowiejską i odwrotnie, co znacznie

skróci drogę, bez zbędnego objeżdżania kilku ulic. Problemem są jakieś aspekty prawne dot. własności gruntów.
• Niestety administratorzy niektórych posesji nie potrafią
zadbać o należyty porządek. Obok śmietników pojawiają
się worki ze śmieciami oraz meble, co bardzo negatywnie
wpływa wizerunek osiedla. Oczywiście winni są mieszkańcy, ale to administracja powinna zadbać o porządek.

KOMUNIKAT PREWENCYJNY POZNAŃSKIEJ POLICJI
niądze odbierze znajomy lub kolega. Po pewnym czasie
znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary po
pożyczkę pieniężną.
Ostrożność należy również zachować w stosunku do
osób podających się za urzędników i przedstawicieli
różnych instytucji. Często oszuści „podszywając się”
za pracowników opieki społecznej, urzędu skarbowego
czy ZUS-u mogą twierdzić, że ich wizyta spowodowana jest wypłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego
lub materialnego, przyznaniem większej emerytury lub
renty czy zwrotem podatku dochodowego, a w celu
uzyskania tych pieniędzy lub świadczeń konieczne jest
wniesienie opłaty manipulacyjnej lub przekazanie pieniędzy na zakup znaczków skarbowych. Takie działanie
sprawcy ma na celu wskazanie miejsca, gdzie przechowujemy pieniądze. Następnie złodziej prosi o podanie
np. szklanki wody, a w międzyczasie kradnie oszczędności lub cenne przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.

W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się między innymi
osoby starsze, samotnie mieszkające apelujemy do Państwa o wzmożoną ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub telefonujących do nas.
Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i „dobre serce” tych ludzi. Bardzo często oszuści pukają do
drzwi pod różnymi pretekstami, np. z prośbą o wodę
czy coś do jedzenia, oferując sprzedaż artykułów przemysłowych bądź też podając się za osoby zaufania publicznego np. listonosza, pracownika ZUS-u, pracownika pomocy społecznej, pracownika administracji.
Po podstępnym wejściu do mieszkania, wykorzystując
nawet chwilową nieuwagę, okradają domowników.
Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami padają ludzie starsi, jest czyn polegający
na wyłudzeniu pieniędzy przez osoby podające się za
członków rodziny lub bliskich znajomych, pod pretekstem pilnej życiowej potrzeby. Sprawcy dzwonią na telefon domowy przedstawiając się, jako wnuk, wnuczka,
siostrzeniec lub siostrzenica (głos w telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie często myślą, iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny) i prosząc o pożyczkę na zakup
jakiejś rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenie. Najczęściej
od razu informują „babcię” lub „dziadka”, że nie będą
mogli przyjechać po pieniądze i w związku z tym pie-

Sprawcy oszustw mogą także podszywać się pod funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej, informując
(np., że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić
mandat lub że ktoś z bliskich popełnił przestępstwo lub
wykroczenie. Jednocześnie sugerują, iż sprawę można
załatwić polubownie poza „granicami prawa”. Chęć
udzielenia pomocy bliskim powoduje, że osoby starsze
płacą za tę „wymyśloną usługę” znaczne sumy pieniędzy. W wymienionych sytuacjach zawsze należy potwierdzić fakty przekazywane nam przez nieznajomego
lub nieznajomą, którzy zapukają do naszych drzwi oraz
zadzwonić osobiście pod numer telefonu członka rodziny, aby przekonać się, czy jego znajomy mówi prawdę.
Należy przestrzegać zasady, że nie należy przekazywać
pieniędzy osobom, których nie znamy osobiście. Policjanci i strażnicy w żadnych przypadkach nie przyjmują
od obywateli gotówki – żadnych pieniędzy.
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Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy przestrzegać pukającej do drzwi, (jeśli osoba podaje się za przedstanastępujących zasad przed otwarciem drzwi:
wiciela administracji lub innej odpowiedniej instytucji).
* Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez okno – W sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast
kto to?
należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.
* Jeśli nie znamy odwiedzającego – spytać o cel jego
wizyty, zapiąć łańcuch zabezpieczający,(jeśli zdecydu- We wszystkich opisanych przypadkach należy kontakjemy się na otwarcie drzwi) oraz poprosić o pokazanie tować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997
dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej, identy- lub 112 z telefonu komórkowego, przekazując jak najfikatora. Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie więcej zapamiętanych szczegółów, np. wygląd nieznapowodowane ostrożnością.
jomej osoby, numer rejestracyjny i markę samochodu,
którym ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmo* W razie wątpliwości należy umówić się na inny ter- wy telefonicznej – numer z wyświetlacza telefonu, datę
min, sprawdzając uprzednio w administracji osiedla i godzinę rozmowy.
lub innej odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby

KOMUNIKAT:

Wkrótce uruchomiona zostanie nowa strona internetowa naszego osiedla pod adresem winogrady.unixstrom.org

KONTAKT:

starewinogrady.pl

kontakt@starewinogrady.pl



W pole wyszukaj wpisz:
Rada Osiedla Stare Winogrady

do przewodniczącej Rady Osiedla
p. Haliny Owsiannej 604 853 972

Nazwa i adres wydawcy: Miasto Poznań – Osiedle Stare Winogrady, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
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