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Jeżyce będą miały swój mural!
ADAM DZIONEK

Zarząd Osiedla Jeżyce
zaopiniował pozytywnie
projekt muralu
do realizacji
na ścianie budynku
przy ul. Jeżyckiej 36.
W rejonie tym prowadzone są działania mające na celu zagospodarowanie przyległych do budynku działek
na park kieszonkowy - zieleń i teren
rekreacyjny. W związku z dobrą lokalizacją przy ciągu komunikacyjnym
oraz w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 23 zaproponowano, by na
ścianie powstał mural stworzony
z grafik wykonanych w ramach akcji promocyjnej Fyrtle - tu jest nasze
życie, dążącej do uspójnienia komunikacji i identyfikacji wizualnej poznańskich osiedli. Grafiki nawiązują
do jeżyckich symboli, miejsc, historii, które zostały wskazane przez
mieszkańców. Naszą wykonała jeżyczanka Dorota Piechocińska Biuro
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zwróciło się o podjęcie
uchwały w możliwie najszybszym
terminie, ponieważ z uwagi na konieczność montażu rusztowania
planuje się w pierwszej kolejności
wykonać mural, a dopiero po jego
wykonaniu przystąpić do prac związanych z zagospodarowaniem terenu na park kieszonkowy.
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Zielony Poznań
ANNA SARBAK

udziału w konkursie. Serdecznie witamy nowych
uczestników. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w konkursie. O wynikach powiadomimy w jesiennym numerze „Naszych Jeżyc”.

Jeżyccy miłośnicy ukwieconych balkonów, loggi,
okien, przydomowych ogrodów i zielonych podwórek zgłosili czterdzieści obiektów do konkursu Zielony Poznań, który jak co roku organizuje
Urząd m. Poznania - Wydział Działalności
Rolniczej. Dwa najładniejsze z nich przejdą do II etapu konkursu i będą rywalizowały o nagrodę Prezydenta m. Poznania.
Niektórzy nasi uczestnicy konkurują już
od ponad dwudziestu lat i tworzą grupę
zaprzyjaźnionych ze sobą mieszkańców.
Bardzo nam smutno, że w tym roku zabrakło Pani Kamili Jasiak. Jej balkon każdego
roku był wyjątkowy, pięknie ukwiecony,
a jako laureatka była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W kwietniu tego roku
pożegnaliśmy p. Kamilę na cmentarzu przy
ul. Nowina. Mamy nadzieję, że po ustaniu
Covid-19 nasi mieszkańcy zasypią nas
zgłoszeniami i Jeżyce powrócą w przyszłych edycjach do znacznie wyższego

Wzajem-noś(ć) czyli walka
z wykluczeniem na Jeżycach
ŻANETA PRZEPIERA,
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA

Od 10 maja Fundacja Pomocy
wzajemnej Barka realizuje na Jeżycach działania na rzecz osób
doświadczających wykluczenia
społecznego, głównie z powodu
bezdomności. W porozumieniu
z Radą Osiedla Jeżyce dokładamy starań, aby pomóc osobom
w najtrudniejszych sytuacjach
- tych granicznych, gdy grozi im
utrata domu i tych, gdy są już
w kryzysie bezdomności.

Regularnie odwiedzamy Jeżyce
w 2-osobowych zespołach, jedną z tych osób jest Lider Barki,
czyli ktoś, kto sam były w kryzysie bezdomności. Służy swoim
zrozumieniem i wsparciem oraz
daje osobie na ulicy nadzieję na
poprawę sytuacji. Dla Liderów
jest to relacja z korzyścią dla obu
stron, gdyż człowiek, który jest
w skrajnie złej sytuacji życiowej,
wyzwala w nich siły, których sami
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by nie odkryli. Taka jest wzajemność.
Kryzys bezdomności to bardzo
trudna sytuacja, uzależniająca,
odbierająca nadzieję do zmiany
i sprowadzająca życie do walki
o przeżycie każdego kolejnego
dnia. Niezmiernie trudno wyrwać się ze szponów takiego
życia. Dlatego z radością chcemy powiedzieć, że udało nam
się rozpocząć drogę do zmiany
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życia jednej z takich osób. Mężczyzna od wielu lat żył na jeżyckich ulicach, wcześniej długo na
Jeżycach pracował w MPK na
Gajowej. Koleje losu zaprowadziły go tam, gdzie już mało kto
o niego dbał, ludzie odwracali
wzrok, zostało tylko kilku znajomych podzielających jego los. Po
ponad miesiącu regularnych rozmów, co było dla nas pozytywnych zaskoczeniem, zdecydował
się spróbować innego życia. Zamieszkał we wspólnocie Barki.
To dopiero początek drogi. Trzeba zająć się zaniedbanym zdrowiem, regularnie jeść, wysypiać
się w godnych warunkach. I choć
jest w Barce krótko, to już chce
współdzielić obowiązki, nawiązuje relacje z resztą mieszkańców, chce pracować.
Ważnym elementem naszych działań, jest animacja Partnerstwa
Lokalnego na rzecz osób wykluczanych społecznie, z naciskiem
na osoby zagrożone kryzysem bezdomności. W dotychczasowych
spotkaniach brali udział przedstawiciele rady Osiedla, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie z filii Jeżyce oraz z filii Gronowa, która zajmuje się osobami w kryzysie bezdomności, przedstawiciel Spółki
Targowiska oraz przedstawicie organizacji działających w obszarze
pomocy: Pogotowie Społeczne,
oraz Diakonijna Spółka Zatrudnienia, która niedawno powołała
Centrum Integracji Społecznej na
pobliskim Grunwaldzie. Jako partnerzy staramy się skoordynować
nasze działania w tym obszarze
oraz generować nowe rozwiązania. Jednym z owoców naszych
spotkań będzie postawienie tablicy informacyjnej dla wszystkich
mieszkańców, na której znajdą
się informacje dotyczące dostępnych w Poznaniu form pomocy dla
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wraz z kontaktami.
Jednocześnie tablica ta ma być
przestrzenią dla Jeżyczan do okazywania wzajemnego wsparcia.
Będą mogli zostawić na niej infor-

macje o tym, czego im potrzeba
oraz czym chcą się podzielić (jedzenie, odzież, meble).
Podsumowując:
Oferujemy pomoc: osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym poprzez
długotrwałe bezrobocie; osobom, którym grozi eksmisja
z miejskich zasobów lokalowych;
osobom, w kryzysie bezdomności, lub na jej skraju.
Patrole odbywają się raz w tygodniu. W razie potrzeby, w tygodniu między 12.00 – 15.00, można
dzwonić do osoby odpowiedzialnej za program: 573 063 275.
Budujemy też partnerstwo lokalne - zapraszamy wszystkie

osoby zainteresowane rozwiązaniem problemu. Link do spotkań
online, które odbywają się raz
w miesiącu, publikujemy na
Facebooku Rady Osiedla Jeżyce.
Spotkania odbywają się przeważnie pod koniec miesiąca.
Kieruje nami idea powstania sieci wsparcia dla osób, żyjących na
skraju normalności, ponieważ
trzeba siły wielu rąk by człowiek
powrócił znad przepaści. Jeżeli
zależy Państwu na WSZYSTKICH
członkach społeczeństwa, bez
wykluczania, to zapraszamy do
działania i współpracy.
Program realizowany jest ze
środków przekazanych z budżetu
Rady Osiedla Jeżyce.

Uprzejmie informuję, że Diakonijna Fundacja Zatrudnienia
Ethos utworzyła w dzielnicy Poznań Grunwald Centrum Integracji Społecznej. Status CIS został nadany decyzją Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 12.07.2019 r. na okres od 1.07.2019 r. do
30.06.2024 r. (nr decyzji PS-V.9510.14.2019.6). Nowopowstałe
Centrum Integracji Społecznej, po miesiącach przygotowań,
rozpoczęło swoją działalność w maju br. Siedziba CIS to ul. Promienista 25 B.
W ramach CIS przy ul. Promienistej jest realizowany program
aktywizacji społecznej i zawodowej dla grup zagrożonych
wykluczeniem, zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym
z dn. 13.06.2003 r., z późn. zmianami. Zajęcia odbywają się w ramach warsztatów:
Warsztat recyklingu, konfekcjonowania i handlu
Warsztat techniczny połączony z kursami obsługi maszyn i urządzeń, w tym kursy obsługi wózków widłowych, z uzyskaniem
kwalifikacji uznanych przez UDT
Warsztat porządkowy i utrzymania terenów zielonych
Warsztat usług opiekuńczych
Warsztat ogólnobudowlany
Profil EKO CISu jest oparty o działalność związaną z szeroko rozumianym recyklingiem, produkty i usługi świadczone
są w oparciu o specjalistyczne, ale proste w obsłudze maszyny,
a zakres obowiązków i charakter pracy jest dostosowywany do
indywidualnych możliwości uczestników.
Uczestnicy korzystają ze wsparcia psychologa, terapeuty i doradcy zawodowego. Centrum Integracji Społecznej Eko-CIS
Promienista ma za zadania stworzenie dla uczestników szans
na zmianę wymiarze osobistym, zawodowym i społecznym.
Kontakt – Anna Cąkała – kierownik CIS – 502653079
Krystyna Dorsz – prezes Zarządu – 515663304
Biuro – 512 308 422
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Tak się bawiliśmy
na Dniach Jeżyc
PIOTR DELIMATA
ZDJĘCIA: ADAM DZIONEK

12 czerwca odbyły się „Dni Jeżyc - Spacer po
Jeżycach”. Imprezę zorganizowała Rada Osiedla Jeżyce wespół z Estradą Poznańską. Choć
zwykle tego typu święto dzielnicy koncentruje
się w jednym miejscu, tym razem założeniem
było ułożenie wydarzeń w wielu punktach
i o różnych porach dnia, tak by zachęcić mieszkańców do przespacerowania się i „odkrycia
na nowo” wielu urokliwych zakątków naszego
osiedla. Taki pomysł przyświecał organizatorom też z zeszłym roku, niestety nie były to
jedyne plany kulturalne, które pokrzyżowała
pandemia w pechowym 2020.

W tym roku, po kilku miesiącach przygotowań, tym razem to pogoda chciała spłatać
nam psikusa, lecz mimo chwilowo niesprzyjającej aury punktualnie o 13.00 na skwerze
Haliny Szwarc rozpoczęliśmy świętowanie
fenomenalnym występem Orkiestry Miasta
Poznania przy MPK pod batutą Jarosława Goerlicha. Muzycy, brawurowo przeciwstawiając się strugom deszczu, wykonali serię
klasycznych i popularnych utworów przy
dzielnym stawiennictwie jeżyckich fanów.
Chwilę później pałeczkę przejęli aktorzy
Circus Ferrus, którzy podczas performensu z nieprzejednanym uporem stanęli do
walki o historyczną prawdę poprzez upamiętnienie legendarnej postaci JERZEGO
CE, „bez którego Jeżyce nie byłyby tym
czym są dzisiaj”. Niestety podczas odsłonięcia pomnik żywo jął upominać się o swoje
prawa i z nowo odkrytą, wyzwoloną tożsamością znienacka nawiał z cokołu korzysta4
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jąc z przejeżdżającej akurat ulicą Kościelną taksówki. Po tej spektakularnej klapie
(mimo uciekniętego pomnika - nagrodzonej
gromkimi brawami) mieszkańcy skierowali
się w stronę Trzeciej Sceny Teatru Nowego,
gdzie rozpoczynał się występ Kathii - pochodzącej z Poznania multiinstrumentalistki.
Następnym punktem programu miał być
występ Teatru Fuzja „Żółw Pompik” na terenie Starego Zoo, jednak popołudniowe załamanie pogody zmusiło nas do przełożenia

spektaklu na następny tydzień. Na szczęście, dzięki sprawnej organizacji Estrady
Poznańskiej, udało się błyskawicznie
przenieść następny w kolejności show,
czyli widowisko akrobatyczno-taneczne Teatru Cortique i Kulturka Poznań
z udziałem uczniów Szkoły Baletowej
Anny Niedzwiedź oraz artystów grupy
AbstrAct. Zamiast planowanego dziedzińca SP36 spektakl, poza pokazem
ogniowym, został przeniesiony do pobliskiej sali gimnastycznej, szturmowanej
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z wszystkich stron rzeszami fanów sztuki cyrkowej.
Za to kolejne plenerowe eventy na Placu Asnyka:
pokaz iluzji Hartman Show oraz koncert Wujka
Ogórka nie dały się pokonać deszczowej pogodzie,
a walnie ściągający na skwer mieszkańcy pokazali
złośliwej pogodzie jej miejsce w szeregu.
Na finał Teatr Nowy przy ulicy Dąbrowskiego przygotował niespodziankę w postaci projekcji spektaklu (nomen omen) „Jeżyce Story - Miasto Kobiet”,
czyli jednej z trzech części zbioru opowieści mieszkańców Jeżyc zebranych i wyreżyserowanych w formie scenicznego widowiska.

Czy forma „Spaceru po Jeżycach” spełniła oczekiwania mieszkańców co do święta ich fyrtla? Czy
podczas uroczystości udało się stworzyć atmosferę
integrującą wszystkich mieszkańców naszego osiedla? Jesteśmy ciekawi Państwa opinii i pomysłów.
Być może w przyszłym roku uda się także poszerzyć
program o pochód łączący kolejne kulturalne przystanki (oczywiście pod warunkiem sprzyjających
warunków pandemicznych). Tymczasem już dziś
zapraszamy na jesienne poprawiny „Dni Jeżyc”.
Szczegóły wkrótce.
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Wawrzyniaka
będzie
jak nowa
AD

Niedługo ruszy największą
tegoroczna inwestycja infrastrukturalna na Jeżycach.
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłosił przetarg na
wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Wawrzyniaka w Poznaniu.
Na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Szamarzewskiego kontrapas rowerowy zostanie zamieniony na
kontraruch, który zostanie
wytyczony aż do ul. Dąbrowskiego.
Parkowanie
samochodów dopuszczone
będzie tylko na jezdni, cały
chodnik zostanie wyremontowany, a wzdłuż ulicy pojawi się zieleń!
Ponadto tor ruchu samochodów będzie esowany,
aby uspokoić ruch na tej
ulicy.
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Rekrutacja dzieci na bezpłatne
specjalistyczne zajęcia w Centrum Klub
IZABELA LEŚNIAK
– zajęcia socjoterapeutyczne
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
– konsultacje i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców
– konsultacje i doradztwo psychologiczno- pedagogiczne
– trening umiejętności społecznych
– zajęcia sportowe
– wspólny posiłek
Prowadzimy działania w dwóch placówkach Centrum
przy ul. Sienkiewicza 11 na poznańskich Jeżycach
oraz Filię na Osiedlu Zwycięstwa w mieszkaniu w bloku 21 L. Centrum posiada salę gimnastyczną, w której
prowadzimy zajęcia ruchowe i aktywizujące, siłownię,
salę plastyczną wyposażoną w materiały plastyczne,
gry planszowe i narzędzia do pracy socjoterapeutycznej oraz kuchnię, gdzie wspólnie z dziećmi przygotowujemy ciepły posiłek dla każdego uczestnika. Przyjazna, domowa atmosfera sprzyja budowaniu poczucia
bezpieczeństwa i zrozumienia, zaufania i otwartości,
których nierzadko brakuje w domu rodzinnym dzieci.
Zapraszamy do zapisywania dzieci na bezpłatne specjalistyczne zajęciasocjoterapeutyczne w Centrum
„Klub”.

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Klub” jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania. Od 1988 pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży
i ich rodzin wspierając je w przeżywaniu trudności,
pracując nad ich rozwojem i przeciwdziałając wykluczeniem społecznym. Naszą flagową działalnością
są bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne w małych
grupach, skierowane do dzieci z trudnościami relacyjnymi, komunikacyjnymi czy emocjonalnymi.
Wykwalifikowana kadra psychologów, pedagogów
i pracowników socjalnych pracuje na rzecz dzieci
z wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami, będących
w kryzysie czy zagrożonych przemocą i uzależnieniami. Wspieramy także rodziców w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych oferując im indywidualne konsultacje i warsztaty. Oddziałujemy na rodzinę
i jej środowisko współpracując z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie, z kuratorami sądowymi, policją,
placówkami oświatowymi, fundacjami i odpowiedzialnym społecznie biznesem.
Naszym uczestnikom proponujemy :
– sporządzanie analizy sytuacji dziecka i rodziny
– opracowanie i realizacja indywidualnego planu rozwoju

Bieżące informacje od Rady Osiedla są zamieszczane w serwisie społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/RadaOsiedlaJezyce) oraz na stronie www.jezyce.poznan.pl,
gdzie można również znaleźć skład Rady, oraz uchwały Rady.
Plakaty informacyjne i „Nasze Jeżyce” wywieszane są też w gablotach na Placu Asnyka, przy Domu Tramwajarza,
przy Skwerze Trzech Tramwajarek, Skwerze Fiszera (zbieg ul. Janickiego i Dąbrowskiego),
na ul. Kościelnej (u zbiegu z ul. Poznańską) i na ul. Polnej (u zbiegu z ul. Bukowską).
Kontakt z Radą i Zarządem Osiedla Jeżyce
Z Radą można się skontaktować wysyłając pocztę na adres siedziby,
pisząc na adres email osiedle_jezyce@um.poznan.pl lub poprzez wiadomość Facebook.

Dyżury Rady i Zarządu Osiedla zostały wstrzymane do odwołania ze względu na koronawirusa,
jednakże zachęcamy do kontaktu przez e-mail lub Facebook
oraz indywidualnego umawiania się na rozmowy.
Wydawca
Miasto Poznań - Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20,61-706 Poznań

Redakcja Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Filip Schmidt, Krzysztof
Koch, Paweł Głogowski, Dawid Majewski, Helena Zadumińska
Skład i druk
Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl

Adres redakcji
Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań www.jezyce.poznan.pl
osiedle_jezyce@um.poznan.pl
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