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Projekty dotyczące
bezpośrednio terenu naszego osiedla:

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do głosowania
w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. To dla nas ważne, bo duża ilość głosów daje szansę na pozyskania dodatkowych środków finansowych na inwestycje na terenie
naszego osiedla. Co ważne są to projekty obywatelskie,
czyli zgłoszone przez samych mieszkańców. Dla przypomnienia głosujemy tylko internetowo w terminie od 09 do
30 października br. Osoby, które nie mają dostępu do
komputera mogą poprosić sąsiada, rodzinę o umożliwienie oddanie głosu lub zrobić to osobiście, w siedzibie rady
osiedla w wyznaczonych terminach.

1. Naprawiamy zniszczone trawniki, skwery i chodniki odnowa i zabezpieczenie skwerów, trawników i chodników przed nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.
2. Godne warunki dla mieszkańców Domu Weterana - renowacja elewacji Domu Weterana, czyli obecnego Domu
Pomocy Społecznej Ugory.
3. Przystanek jak cywilizowany - projekt zakłada uzupełnienie brakującej infrastruktury transportu publicznego na
Winogradach; zakup 5-ciu wiat przystankowych oraz 10-ciu
stojaków rowerowych.
4. Starowinogradzka Siłownia Łączności- siłownia zewnętrzna w Zespole Szkół Łączności dla uczniów i mieszkańców osiedla Stare Winogrady.
5. Tu Radio Winogrady - wdrożenie w pracy pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie radiowęzła szkolnego w ZSZ nr 2 przy ul. Żniwnej.
6. Rowerowe Winogrady: Szelągowska Trasa Rowerowa wygodna, asfaltowa trasa rowerowa do Centrum, wzdłuż
ul. Szelągowskiej.
7. Przysposobić do pracy! - w ramach projektu PRZYSPOSOBIĆ DO PRACY planuje się przekształcić sale
dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu w nowoczesne pracownie do kształcenia modułowego młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Komunikat:
Dnia 21 września
br. czwartek zapraszamy mieszkańców
naszego osiedla do
SP nr 38 przy ul.
R. Brandstaettera 6
na godz. 17 na spotkanie z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem.
Po spotkaniu możliwe będą indywidualne rozmowy.
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W projekcie ogólnomiejskim mamy dwa projekty dotyczące Cytadeli, a więc szczególnie zachęcamy na oddawanie głosów na:

Etaty dla May i Taty
*Kampania „Mamy etaty dla Mamy
i Taty” to szczególne przedsięwzięcie
bazujące na wieloletnim doświadczeniu poznańskich instytucji, specjalistów i samych rodzin zastępczych
zapewniających dzieciom bezpieczny
dom zastępczy.

• Odnowę infrastruktury parku miejskiego Cytadela

Projekt zakłada odnowę i rozbudowę infrastruktury znajdującej na terenie parku Cytadela.
• Pachnąco-miododajny amfiteatr na Cytadeli

Zmieniamy zdewastowany amfiteatr Cytadeli w pachnąco-miododajny ogród i jednocześnie ratujemy pszczoły. Wykorzystując tarasowy układ amfiteatru oraz lipowe otoczenie przekształcamy go w kwitnąco-kwiatowo-miododajną
przestrzeń. Po środku istniejących pięter wprowadzamy
dodatkowe ścieżki w wykuszach murków. Niezbędnymi
elementami będzie mała architektura: ławeczki, krzesełka
i kosze na śmieci. Koniecznym będzie też wprowadzenie
nawodnienia, może mgławicowego. Tak przygotowaną
przestrzeń uzupełniamy bylinami, krzewami, roślinami,
które stworzą swoistą kompozycję. Możemy tworzyć dowolną kolorystykę, łączyć odcienie barw według zaproponowanych koncepcji ( nie wszystkie rośliny muszą być
miododajne). Zależy nam na efekcie wizualnym, który
będzie ważny i istotny dla wrażeń przybywających tam
mieszkańców.

Celem kampanii jest:
• zachęcenie mieszkańców Poznania
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
• wzrost świadomości w zakresie różnic między adopcją
a rodzicielstwem zastępczym;
• zwiększenie zainteresowania rodzicielstwem zastępczym, a w konsekwencji;
• powstanie nowych zawodowych rodzin zastępczych.
Cele szczegółowe kampanii:
• wzrost świadomości mieszkańców Poznania na temat
rodzicielstwa zastępczego;
• zachęcenie mieszkańców do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej;
• wzrost świadomości w zakresie różnic miedzy adopcją
a rodzicielstwem zastępczym,
• informacja o ofercie Miasta dla rodzin zastępczych: bezpłatne przejazdy MPK, pierwszeństwo przy najmie lokali
z zasobów Miasta Poznania dla wychowanków rodzin zastępczych;
• wzrost zainteresowania rodzicielstwem zastępczym
skutkujący wzrostem osób wyszkolonych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej i powstaniem nowym zawodowych rodzin zastępczych

Przykładowa wizualizacja poniżej:

Poprzez szereg działań podejmowanych we współpracy
ze specjalistami i instytucjami działającymi w obszarze
wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz we współpracy z rodzinami zastępczymi liczymy na wzrost zainteresowania Poznaniaków rodzicielstwem zastępczym i postrzeganie go, jako wyjątkowy sposób na życie, także życie
zawodowe.
Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj:
Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
Tel. (061) 8673 561 wew. 49
ul. Swoboda 59
60-389 Poznań
(kwalifikacje, szkolenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Dział Opieki Zastępczej
Tel. (061) 860 99 23 (24, 13)
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań
(umowy, wynagrodzenia, świadczenia)
*Informacja pobrana z www.poznan.pl
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Co nas cieszy?

1. Zakończyliśmy remont chodnika
przy ul. Przełajowej.
2. Kończy się remont chodnika i nawierzchni jezdni przy ul. Pszczelnej
(zdjęcie poniżej).
3. Równolegle rozpoczęły się prace
remontowe chodnika przy ul. Zagonowej. Zgodnie z zaleceniem Plastyka Miejskiego zrewitalizowana zostanie również zieleń przylegająca do
pasa drogowego.
4. W najbliższym czasie rozpocznie
się remont nawierzchni przy ul. Warzywnej.
5. Kolejny remont chodników obejmie ul. Zagrodniczą.
6. Dokończymy wymianę nawierzchni chodnika na ul. Murawa, na odcinku od ul. Sołtysiej do ul. Słowiańskiej.
7. Nowy wygląd uzyska część ulicy
Gronowej na odcinku pasa przylegającego do sklepu „Biedronka”. Powstanie tam nowy, okazały zieleniec,
który mamy nadzieję nie zostanie rozdeptany, jak to ma miejsce obecnie.
W przyszłorocznym budżecie drogowym zaplanowaliśmy:
1. Wykonanie projektu na przebudowę ul. Dożynkowej
2. Zaprojektowanie nowej wizji na-

rożnika ul. Murawa/Słowiańska (teren z punktami gastronomicznymi
i przystankiem autobusowym)
3. Zaprojektowanie dróg wewnętrznych w ul. Pasieka oraz ul. Za Cytadelą ( tzw. wysięgniki do ulic)
Na co jeszcze możemy liczyć w roku
przyszłym?
Na dwa granty, duży na 500.000 zł
i mały na 100.000 zł.
1. Na wniosek rodziców SP nr 38
i „Łejerów” złożyliśmy projekt na
stworzenie bezpiecznej drogi do
szkół. Założeniem jest poprowadzenie chodnika wzdłuż ul. Za Cytadelą
do obu szkół, a także poprowadzenie

drogi (chodnik z drogą rowerową) na
tyłach szkoły „Łejery” ( połączymy
chodnik ul. Murawa z chodnikiem ul.
Za Cytadelą).
2. Mały grant ma być uzupełnieniem
zeszłorocznego projektu „Szeląg
nowe miejsce kultury”. Zdobyte środki pozwolą na wyposażenie powstającego obiektu, wydzielenie stref oraz
doświetlenie terenu.
Podziękowania dla radnych miejskich, którzy rozumiejąc potrzeby
osiedla wspomogli inwestycje drogowe o kwotę 600 tys. w tym roku oraz
kwotą 900 tys. w przyszłym roku na
remont nawierzchni ul. Owsianej.

Poznańskie Centrum Świadczeń
Postanowiliśmy przypomnieć wszystkim, że Poznańskie
Centrum Świadczeń służy pomocą wszystkim osobom
uprawnionym do odbierania świadczeń nie tylko drogą
telefoniczną, ale też drogą elektroniczną. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie PCŚ www. pcs-poznan.pl Dla każdego zagadnienie mamy odrębna zakładkę
informacyjną gdzie znajduje się informacją dotycząca,
komu przysługują świadczenia, jakie są wymagane dokumenty, druki do pobrania oraz wskazane są miejsca
i sposoby załatwiania poszczególnych kwestii związanych
z otrzymaniem świadczenia.

I tak mamy 6 odrębnych świadczeń:
1. Rodzina 500+
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
3. Świadczenia związane z niepełnosprawnością
4. Pomoc w opłatach mieszkaniowych 5. Świadczenia dla
ucznia
6. Karta dla Rodzin 3+
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń:
www.pcs-poznan.pl
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ZKZL przejęło administrowanie miejskimi lokalami
konta lub stanu zadłużenia lokalu. Sporym udogodnienie
jest to, że nie trzeba już chodzić do centrali ZKZL na ulicy
Matejki, ponieważ w osiedlowych punktach można dowiedzieć się m. in., do jakich instytucji trzeba się zwrócić
o pomoc mieszkaniową, dodatkowe wsparcie. Poznaniacy
mogą teraz przyjść, załatwić swoje sprawy mieszkaniowe
i uzyskają pełną pomoc blisko domu. Pracownicy mają
też za zadanie dotrzeć bezpośrednio do mieszkańców.
Mieszkańcy Starych Winograd po pomoc mogą zgłosić
się do pokoju nr 3:

Po 11 latach komunalne nieruchomości wróciły pod zarząd miasta. Od sierpnia mieszkańcy i najemcy lokali
miejskich będą obsługiwani w 5 nowych punktach obsługi
klienta. Zmiana ma przynieść nie tylko oszczędności, ale
przede wszystkim ma przyśpieszyć procedury i poprawić
standard obsługi.
Mamy nadzieję, że poziom świadczonych usług ulegnie
diametralnej zmianie, bo to właśnie było powodem narzekań mieszkańców Poznania. Usprawniona zostanie obsługa zleceń dotyczących między innymi eksploatacji lokali,
zgłoszenia awarii, rozliczania mediów, sprawdzania stanu

POK nr 3 – Poznań, ul. 23 Lutego 4/6A, tel. 61 659 67 03

SMS o zagrożeniach!
Chcesz być informowany o zagrożeniach w Twoim mieście i Twojej dzielnicy? Miasto wychodzi nam naprzeciw
i oferuje wysyłanie sms ‘em informacji o zagrożeniach.
System informacyjno-usługowy Miasta Poznania obejmuje usługę krótkich informacji tekstowych (SMS) wysyłanych nieodpłatnie do zainteresowanych mieszkańców.
Miasto proponuje zgłoszenie swojego numeru telefonu
w systemie SMS w celu otrzymywania informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa, wysyłanych przez Centrum
Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. Jeśli chcesz
otrzymywać takie informacje wystarczy, że wyślesz sms‘a
o treści: Tak. poz29 na numer 4007. To, co wpisujemy
w treści: Tak.poz29 – oznacza nic innego jak otrzymywanie informacji dotyczących mieszkańców Starych Winograd. Od 1 stycznia 2014 r. Miasto zintegrowało oba
typy usług SMS i powierzyło ich obsługę jednemu operatorowi, przenosząc w bezpieczny sposób dotychczasowo
wykorzystywaną bazę danych numerów. Numery te będą
wykorzystywane wyłącznie w tym samym celu. Sposób
świadczenia usługi nie uległ zmianie. Administratorem
danych (numery telefonów) przekazywanych do systemu
jest Prezydent Miasta Poznania. Serdecznie polecamy –
usługa działa i sprawdza się fantastycznie!

Komunikat:
Wszystkich z dostępem do Internetu zapraszamy
do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.starewinogrady.pl

Komunikat
Podajemy numery kontaktowe do naszej straży miejskiej:
• 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.

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
Adres Redakcji: jw.
Redaktor Naczelny: Katarzyna Anna Owsianna
Redakcja: Maria Adamczewska, Janusz Wolski
Miejsce i data wydania: Poznań, 01.09.2017
Gazetka zawiera informacje własne, ze strony Biuletynu Miejskiego i strony internetowej Urzędu Miasta Poznania.
Druk: www.digitalartstudio.pl
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