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RADA OSIEDLA STARE MIASTO – TAK DZIAŁAMY
Oddajemy w Państwa ręce 

sprawozdanie z działalno-
ści Rady Osiedla Stare Miasto. 
Mamy nadzieję, że formuła 
opisu naszych prac spotka się 
z zainteresowaniem mieszkań-
ców.  Nasze Osiedle, na którym 
mieszka prawie 30 tys. miesz-
kańców, jest jednostką pomoc-
niczą samorządu terytorialne-
go miasta Poznania.

Najbliższe lata to czas bardzo 
ważny dla Starego Miasta. Reali-
zowany będzie wielki Program 
dla Śródmieścia mający na celu 
odnowę i rozwój centrum Pozna-
nia, poprawę stanu zieleni, infra-
struktury i stworzenie dogod-
nych warunków do mieszkania 
i odwiedzania Starego Miasta.

Jako Rada mamy wiele pla-
nów dotyczących udogodnień 

dla rodzin, dzieci, młodzie-
ży i seniorów (np. utworze-
nie miejsc rekreacji i placów 
zabaw na Starym Mieście). 
Zamierzamy intensywnie 
rozwijać inicjatywy kultu-
ralne i projekty integracyjne 
dla mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości i przedsię-
biorców – oczywiście na za-
sadach kompromisu i umów 
społecznych.

Włączamy się w inicjatywy 
związane z rewaloryzacją tere-
nów nad Wartą oraz przywró-
ceniem rzeki mieszkańcom i tu-
rystom. To ogromny potencjał 
miasta, który należy wreszcie 
wykorzystać! Dużym wyzwa-
niem jest także zrównoważe-
nie ruchu pieszych, pojazdów 
i rowerów. Jako mieszkańcy 

mamy również konkretne 
oczekiwania związane z po-
prawą stanu bezpieczeństwa, 
porządku publicznego i utrzy-
maniem czystości oraz współ-
pracą z właściwymi służbami. 
Liczymy, że władzom miasta 
uda się skutecznie rozwiązy-
wać te problemy.

W Radzie Osiedla zasiada 
21 mieszkańców Starego Mia-
sta. W ramach działalności 
społecznej powołaliśmy Za-
rząd Osiedla oraz sześć komisji 
tematycznych. O wszystkich 

przedsięwzięciach Rady in-
formujemy na stronie interne-
towej i profilu na Facebooku.

Zapraszamy Państwa do 
współpracy! Razem możemy 
rozwiązywać liczne problemy 
naszego fyrtla. Komisje Rady 
Osiedla Stare Miasto zajmują-
ce się konkretnymi sprawami 
są do Państwa dyspozycji.

W imieniu Rady życzę przy-
jemnej lektury!

Dr Andrzej Rataj
Przewodniczący

Rady Osiedla Stare Miasto

BIAŁE PYRY DLA RADNYCH
Trzy białe pyry od „Gazety 
Wyborczej” otrzymali radni 
ze Starego Miasta, którzy 
dla dobra centrum Poznania 
potrafili wznieść się ponad 
polityczne podziały i dumę 
zwycięzców.

Radni wpadli bowiem na 
pomysł, by w sprawy osie-

dla zaangażować osoby, któ-
re w ostatnich wyborach nie 
znalazły się w osiedlowym 
samorządzie. Wśród nich 
byli społecznicy, którzy od 
lat udzielają się w projektach 
związanych z rewitalizacją czy 
rozwojem stref uspokojonego 
ruchu. Dzięki tej akcji radni zy-
skali sympatię, a Stary Rynek, 
pl. Wolności czy stare koryto 
Warty, czyli miejsca ważne dla 
wszystkich poznaniaków, zy-
skają wiedzę i doświadczenie 
lokalnych aktywistów.

JESTEŚMY BLISKO PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW
Bieżące interwencje radnych: rozjeżdżanie wału nad Wartą 
przez nieuprawnione pojazdy • nielegalne parkowanie • zaj-
mowanie pasa drogowego bez opłaty i uciążliwość działania 
dewelopera przy ul. Piaskowej/Szyperskiej • zakłócanie ciszy 
nocnej przez puby i dyskoteki na ul. Nowowiejskiego, Gar-
barach, Garncarskiej • działanie czyścicieli kamienic przy 
ulicy Chwaliszewo • nielegalna budowa przy Półwiejskiej 
• kłopotliwe ogródki restauracyjne • problem ławek na pl. Ra-
tajskiego • nierówne ułożenie chodnika na deptaku • nocny 
hałas nad Wartą.



Plac Bernardyński to miejsce z klimatem do dobrych zmian. Fot. Tomasz Dworek

Założyciele stowarzyszenia
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DOBRE POMYSŁY NA PLAC BERNARDYŃSKI
Plac Bernardyński to wyjąt-
kowe miejsce na poznań-
skim Starym Mieście, gdzie 
od wielu lat kupcy w histo-
rycznym otoczeniu prowa-
dzą działalność handlową. 
Jednak aby doszło do odno-
wy i wykorzystania wielkie-
go potencjału targowiska, 
plac wymaga znacznych 
zmian.

Plac Bernardyński powinien 
być przede wszystkim miej-

scem spotkań poznaniaków. 
Musi stać się rynkiem z praw-
dziwego zdarzenia, a wzorem 
mogą być targowiska z powo-
dzeniem funkcjonujące w mia-
stach Europy Zachodniej, które 
tak podziwiają władze Pozna-
nia. To rynek marzeń – bez 
specjalnego zadęcia, ale za to 
z produktami, z których słynie 
Wielkopolska.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy 
wzięli sprawy w swoje ręce 
i przy wsparciu Rady Osiedla 
postanowili powołać Stowa-
rzyszenie Plac Bernardyński.

Rozwój rynku blokuje istnie-
jąca koncepcja podziemnego 
parkingu zapisana w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego w 2005 roku. 
Dlatego zarządzająca placem 

miejska spółka Targowiska 
Sp. z o.o. niewiele mogła zain-
westować w poprawę jakości 
nawierzchni straganów. Wyre-
montowano plac Wielkopolski 
i Rynek Wildecki, a teraz czas 
na Bernardyny.

DBAĆ O SWÓJ FYRTEL
– Kupcom z Bernardynów po-
dobają się twórcze koncepcje 
kulturotwórcze i estetycz-
ne, które chcieliby widzieć 
w tym miejscu urzędnicy, ale 
musimy pamiętać, że Bernar-
dyny to ludzie, którzy swoje 
rodzinne, wielopokoleniowe 
stragany prowadzą od końca 
drugiej wojny! To mieszkańcy 

starający się dbać o swój fyrtel 
czy kilkudziesięciu lokalnych 
przedsiębiorców z Wielko-
polski promujących tu zdro-
wą żywność – mówi Andrzej 
Cofta, prezes Stowarzyszenia 
Plac Bernardyński, handlujący 
na rynku od ponad 27 lat.

ŁĄCZYĆ LUDZI
– Rynek powinien nie tylko 
pięknie wyglądać i być po-
dziwiany przez turystów, ale 
przede wszystkim musi służyć 
ludziom. Co z tego, że mamy 
ładny plac Wolności, na któ-
rym – żeby coś się działo – 
trzeba zatrudniać zewnętrzne 
firmy. A my już teraz mamy 
pomysły na zagospodarowa-
nie placu Bernardyńskiego – 
mówi Marek Grądzki z part-
nerskiego Stowarzyszenia 
Ekologia i Tradycja „Zielony 
Targ”, które organizuje so-
botnie wydarzenia na rynku. 
– Gdzie robić zakupy? W kolej-
nym sieciowym sklepie? Prze-
cież coraz bardziej zwracamy 
się ku ekologii, lubimy slow 
food, a Bernardyny są dobrym 
miejscem na propagowanie 
zdrowego stylu życia. Organi-
zowane przez nas eventy – nie 

tylko handlowe, ale także kul-
turalne – łączą ludzi. To tu 
zakupy zarobią zarówno oko-
liczni mieszkańcy, jak i ludzie 
z całej Wielkopolski, którzy 
przyjeżdżają do nas po świe-
żą żywność w przyzwoitych 
cenach – dodaje Grądzki.

NASZYM ZDANIEM
Rolą Rady Osiedla jest 
wspieranie oddolnych 
inicjatyw społecznych, 
co służy rozwojowi spo-
łeczeństwa obywatelskie-
go. Stowarzyszenie Plac 
Bernardyński to kolejna 
organizacja pozarządowa 
o profilu rewitalizacyj-
nym, powołana na Sta-
rym Mieście przy naszym 
wsparciu, podobnie jak 
stowarzyszenia: Plac Wol-
ności, Ulica Wrocławska 
i Ulica Żydowska. Miesz-
kańcy i lokalni przedsię-
biorcy są u siebie, mają 
więc nie tylko prawo, ale 
też obowiązek współdecy-
dowania i dbania o wspól-
ną przestrzeń.



Gołębia inspiruje. Fot. Tomasz Dworek

Trener osiedlowy wśród seniorów. Fot. Anna B. Gregorczyk
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WYSPORTOWANI SENIORZY
Na terenie osiedla Stare 
Miasto znajduje się kilka 
zewnętrznych siłowni, jed-
nak mieszkańcy często nie 
wiedzą, jak korzystać z tych 
urządzeń. Wśród seniorów 
ćwiczenie bez trenerskie-
go wsparcia może budzić 
nieufność i wydawać się 
skomplikowane. Zamieńmy 
obawy w przygodę!

Widzę, jak młodzi ćwiczą, 
ale sama nie wiem, co 

robić z tymi wszystkimi dynk-
sami – mówi pani Maria, miesz-
kanka z ulicy Grobla – Poza tym 
po prostu boję się, że może mi 
się coś stać, a w naszym senio-
ralnym wieku łatwo o kontuzję.

Na potrzeby seniorów otwar-
te jest zarówno miasto, jak 
i staromiejska Rada Osiedla, 
dlatego wraz z Fundacją AWF 
w ramach programu Trener 

Senioralny przygotowano 
ofertę bezpłatnych zajęć spor-
towych dla grupy wiekowej 
50 plus pod okiem profesjo-
nalnego trenera z Akademii 

Wychowania Fizycznego. 
Spotkania odbywają się dwa 
razy w tygodniu w parku 
im. Wieniawskiego.

TRENER DLA SENIORA
Oprócz zajęć na zewnętrz-
nej siłowni zaplanowano 
m.in. naukę prawidłowej 
techniki marszu nordic wal-
king odciążającej stawy, ćwi-
czenia wzmacniające gorset 
mięśniowy, zwiększające 
wydolność i spalające tkankę 
tłuszczową – wszystko po to, 
by lepiej sobie radzić z trudno-
ściami dnia codziennego. Cały 
czas trwają zapisy na zajęcia, 
zapraszamy!

KULTURA ŁAGODZI OBYCZAJE
Od kilku lat poznańskie 
Stare Miasto jest miej-
scem, które nie radzi sobie 
zbyt dobrze z porządkiem 
publicznym czy dobrymi 
obyczajami. Lokale z tanim 
alkoholem, hałas, potłuczo-
ne szkło, głośne imprezy – 
z tym kojarzą się okolice ra-
tusza. O ile ciekawiej byłoby 
na Starym Mieście, gdyby 
zagościła tu kultura w nieco 
innym wydaniu!

CENTRUM WARTE POZNANIA
Pierwszym krokiem w kierun-
ku dobrych zmian okazała się 
organizacja przez Poznań kon-
kursu Centrum Warte Pozna-
nia, wspierającego inicjatywy 
kulturalne w śródmiejskich 
dzielnicach miasta. Następny 
był projekt Coolturalny Stary 
Rynek, który dzięki Estradzie 
Poznańskiej i zaangażowaniu 
mieszkańców oraz przedsię-
biorców ze Starego Miasta 
w ciekawy i mocno muzyczny 
sposób ożywił staromiejskie 

uliczki. W kolejnych miesiącach 
wspólnie z CK Zamek planuje-
my organizację wydarzeń arty-
stycznych i kulturalnych mają-
cych odświeżyć wizję Starego 
Miasta jako kolebki poznań-
skiej kultury. Rok 2016 upłynie 
pod znakiem kameralnych 
koncertów, spotkań ze sztuką, 
ale i stopniowej zmiany profilu 
imprez towarzyszących jar-
markom na Starym Rynku. Pla-
nowany Dzień Starego Miasta 
ma zachęcić do odkrycia uroku 
najstarszych uliczek, a dalsza 
współpraca ze stowarzysze-
niami twórczymi i placówkami 
kulturalnymi może przybliżyć 
Stare Miasto mieszkańcom 
w nieco innej odsłonie.

Poznań potrzebuje złagodze-
nia obyczajów, dobrej i klima-
tycznej zmiany, która nada 
sercu miasta niepowtarzalny 
charakter. Zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców oraz stowa-
rzyszenia do wspólnego podej-
mowania inicjatyw twórczych 
na Starym Mieście!

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, REKREACJI 
ORAZ PROMOCJI STAREGO MIASTA
Sprawy komisji: kultura, nauka, zabytki, organizacja 
i działalność miejskich instytucji kultury, nauki i szkół ar-
tystycznych oraz współpraca z organizacjami i środowi-
skami twórczymi i naukowymi − szkoły, przedszkola i inne 
placówki oświatowe oraz kształcenie i wychowanie dzieci 
i młodzieży; koordynacja organizacji imprez plenerowych, 
kulturalnych oraz sportowych promujących Stare Miasto; 
opieka nad jednostkami oświatowymi; program SENIOR. 
Przewodnicząca komisji: Anna B. Gregorczyk, kontakt: 
anna.b.gregorczyk@gmail.com

mailto:anna.b.gregorczyk%40gmail.com?subject=


Mieszkańcy już dłużej nie chcą czekać na strefę Tempo 30. Fot. Tomasz Dworek
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STREFA TEMPO 30
Droga do wprowadzenia 
strefy Tempo 30 w centrum 
Poznania jest długa i wy-
boista. Pojawiła się jednak 
szansa, że jeszcze w tym 
roku zobaczymy kolejne 
zmiany, które poprawią bez-
pieczeństwo na naszych 
ulicach.

Rada Osiedla przeprowadzi-
ła konsultacje z mieszkań-

cami (przez internet, a także 
podczas spotkań w siedzibie 
Rady) dotyczące uspokajania 
ruchu na Starym Mieście.

JAKIE ZMIANY?
Wśród proponowanych zmian 
są m.in.: nowe przejście dla 
pieszych na Św. Marcinie (na 
wysokości ul. Garncarskiej) 
oraz wyłączenie sygnalizacji 
przy Galerii MM. Planowane 
jest również zwężenie do jed-
nego pasa fragmentu ul. Św. 
Marcin pomiędzy Ratajczaka 
i Gwarną, co umożliwi wyzna-
czenie dodatkowych miejsc 

parkingowych na nitce połu-
dniowej. Proponowane zmiany 
dotyczą również rowerzystów, 
którzy od dawna zabiegali 
o utworzenie kontrapasa ro-
werowego na ul. Ratajczaka.

Do tej pory wszelkie zmiany 
na ul. Ratajczaka wyklucza-
ła planowana na kolejne lata 
budowa trasy tramwajowej. 
Ostatnie stanowisko Zarządu 
Dróg Miejskich dopuszcza już 
zmiany w organizacji ruchu 
niezależnie od tego, czy budo-
wa torowiska rozpocznie się 
w najbliższym czasie, czy nie.

Kiedy będzie strefa?
Wśród pytań kierowanych do 
Rady Osiedla często powtarza 
się jedno najważniejsze, czyli 
kwestia terminu wprowadze-
nia tych zmian. – Mieszkańcy 
nie chcą czekać następnych 
kilka lat na strefę Tempo 
30 – mówi radny osiedla Mar-
cin Liminowicz.

Rada Osiedla czuwa również, 
by wprowadzenie strefy nie 

wiązało się ze zmniejszeniem 
liczby miejsc parkingowych 
dostępnych dla mieszkańców. 
Oczywiście pojawiło się wiele 
pomysłów na dopracowanie 
projektu. Sporo z nich dotyczy 
ruchu rowerowego oraz fak-
tycznego uspokojenia ruchu, 
np. przez wyniesione przejścia 
dla pieszych.

Należy jednak pamiętać, że 
zmiany w okolicy ul. Św. Mar-
cin i Ratajczaka są tymcza-
sowe, bo wciąż trwają prace 
koncepcyjne nad przebudową 
centrum Poznania, mające ob-
jąć nie tylko Św. Marcin, ale też 
najbliższe okolice – ul. 27 Grud-
nia i plac Wolności. Według Za-
rządu Dróg Miejskich pierwsze 
zmiany w tym obszarze mogą 
pojawić się już w grudniu 2015, 
a prace nad rozszerzeniem stre-
fy o obszar ograniczony ulicami 
Małe Garbary, Garbary, Królo-
wej Jadwigi, Ratajczaka i al. 
Marcinkowskiego (II i III etap 
strefy) będą wprowadzane suk-
cesywnie od roku 2016.

KOMISJA POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ 
I REWITALIZACJI
Sprawy komisji: ład prze-
strzenny, system informa-
cji przestrzennej, gospo-
darowania gruntami oraz 
inwestycji; rewitalizacja 
śródmieścia: opiniowanie 
i wnioskowania zmian 
w MPR dla Miasta Pozna-
nia i ZPOiRŚ na lata 2014–
2030; tematyka ruchu pie-
szego, parkowania i ruchu 
rowerowego; działania na 
rzecz poprawienia estetyki 
Starego Miasta; koordyna-
cja i opieka nad programa-
mi pomocowymi na rzecz 
rewaloryzacji budyn-
ków, podwórek; dbałość 
o rozwój i utrzymanie 
infrastruktury technicz-
nej; proponowanie pro-
jektów odnowy i rozwoju 
śródmieścia.
Przewodniczący komisji: 
Jacek Maleszka, kontakt: 
jacek-maleszka@o2.pl

mailto:jacek-maleszka%40o2.pl?subject=


Ulica Wodna

Częsty obrazek na deptaku na Wrocławskiej. Fot. Stow. Ulica Wrocławska
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UMOWA SPOŁECZNA TO DOBRY KOMPROMIS
Stare Miasto powinno łą-
czyć mieszkańców, przed-
siębiorców i właścicieli 
nieruchomości. To właśnie 
oni najwięcej wiedzą o spra-
wach swojego fyrtla.

Zagrożenie łączy ludzi. 
Budowa restauracyjnego 

ogródka na wewnętrznym 
dziedzińcu przy ulicy Wod-
nej zmobilizowała miesz-
kańców do protestu. Jednak 
kreatywność we wzajemnym 
utrudnianiu życia osiągnęła 
wyżyny absurdu. Pojawiła się 
m.in. koncepcja utworzenia 
chóru mieszkańców śpiewają-
cego patriotyczne pieśni przy 
restauracyjnych stolikach. 
Odpowiedzią restauratorki 
zapewne byłaby wiązanka arii 
z oper Wagnera – rzecz jasna 
wyciszana o godz. 22:00.

Na szczęście udało się do jed-
nego stołu zaprosić mieszkań-
ców i właścicielkę restauracji 
oraz radnych Starego Miasta, 

przedstawicieli ZKZL, straży 
miejskiej, Biura Koordyna-
cji Projektów i wydziałów 
delegowanych m.in. przez 
wiceprezydenta Mariusza 
Wiśniewskiego.

Umowa społeczna
Negocjacje zakończyły się 
podpisaniem umowy spo-
łecznej. Na właścicielkę na-
łożono kilka obowiązków 
i nakazów, których celem jest 

zminimalizowanie uciążli-
wego sąsiedztwa restauracji. 
Może nie wszyscy są usatys-
fakcjonowani z porozumienia, 
ale wierzymy, że wznoszenie 
się na wyżyny kompromisu ma 
po prostu sens.

Przy okazji mieszkańcy za-
częli inaczej spoglądać na 
własne podwórko, próbując 
się porozumieć i jako wspól-
nota przejąć zarządzanie 
przestrzenią. Dowiedzieli się 

o projekcie Przyjazne Podwór-
ko, czyli programie rewitali-
zacji wspieranym finansowo 
przez miasto.

– Rada Osiedla opiniuje lo-
kalizację ogródków gastrono-
micznych na ulicach. Dzięki 
tej sprawie udało się uzyskać 
od ZKZL regulacje dotyczące 
kwestii stawiania ogródków 
w innych przestrzeniach jak 
podwórka – informuje radny 
Tomasz Dworek.

KOMISJA INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW 
I WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI
Sprawy komisji: informowanie mieszkańców o funkcjo-
nowaniu i inicjatywach Rady Osiedla; pierwszy kontakt 
z mieszkańcami; projekty dotyczące współpracy lokalnych 
społeczności ze staromiejskimi przedsiębiorcami i właści-
cielami nieruchomości. Przewodniczący komisji: Tomasz 
Dworek, kontakt: tomasz@tomaszdworek.pl

PRZEBUDOWA WROCŁAWSKIEJ
Na początku sierpnia rozpo-
częła się przebudowa ulicy 
Wrocławskiej. Radni chcą, 
żeby remont infrastruktury 
stał się elementem tworzenia 
nowych relacji społecznych 
na tym popularnym deptaku.

Życie mieszkańców ul. Wro-
cławskiej to dziś koszmar. 

Deptak stał się miejscem week-
endowych libacji i publiczną 
toaletą. Zbyt wiele sklepów 
z alkoholem powoduje, że trud-
no zapanować nad hałasem. 
Wg radnego Sławomira Cichoc-
kiego, członka Stowarzyszenia 
Ulica Wrocławska, co dzień do-
chodzi tu do naruszania prawa 
i zasad współżycia społecznego.

Z inicjatywy Marii Sokolnic-
kiej-Guzek rozpoczęto prace 
nad umową społeczną. Doku-
ment powinien być wynikiem 
wspólnie wypracowanej, ho-
norowej postawy mieszkań-
ców, właścicieli nieruchomości 
i przedsiębiorców. – To ważne, 
by stronami były wszystkie 
podmioty społecznych relacji. 
Chcemy pokazywać pozytyw-
ne przykłady i rozwiązania 
przedsiębiorców, którym zale-
ży na dobrym klimacie – pod-
kreśla staromiejska radna.

Radni wskazują też na pro-
blem osób wykluczonych po-
trzebujących opieki streetwor-
kerów. Pomocy jednak muszą 
chcieć i sami wykluczeni.

mailto:tomasz%40tomaszdworek.pl?subject=


Nielegalna inwestycja na ul. Półwiejskiej. Fot. Tomasz Dworek
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DRAMAT MIESZKAŃCÓW KAMIENICY NA PÓŁWIEJSKIEJ
Od wielu tygodni trwa dra-
mat mieszkańców kamie-
nicy na ul. Półwiejskiej 26. 
Inwestor, a zarazem wła-
ściciel sąsiedniej kamienicy 
(Półwiejska 24), prowadzi 
prace budowlane niezgod-
nie z prawem.

Okazuje się, że inwestycja 
może doprowadzić do tra-

gedii – zawalenia się sąsiednie-
go budynku. Taka jest opinia 
Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego dla Miasta 
Poznania. Mieszkańcy proszą 
o pomoc, bo inwestor ignoruje 
wszelkie decyzje wzywające 
go do zaprzestania prac.

Ogrom zniszczeń
Radni przeprowadzili spotka-
nia z urzędnikami, rozmawiali 
również z władzami Poznania, 
wskazując, że wszyscy musi-
my pomagać mieszkańcom 
w sprawach najważniejszych, 
jak życie, zdrowie, dach nad 
głową!

– Nie trzeba być fachowcem, 
żeby zobaczyć ogrom znisz-
czeń, do jakich doprowadziły 
nieodpowiedzialne działania 

inwestora. W ścianach są nie 
tylko pęknięcia, ale także dziu-
ry, przez które widać ulicę! 
Inwestor całkowicie ignoruje 
mieszkańców, co więcej straszy 
sądem za rzekome nękania ad-
ministratora sąsiedniej kamieni-
cy – mówi Małgorzata Osińska 
z Rady Osiedla Stare Miasto.

Powiatowy inspektor wydał 
decyzję nakazującą zabezpie-
czenie, czyli „sklamrowanie” 
pękającej ściany nośnej, a tak-
że wysiedlenie dwóch rodzin. 
Zgodnie z prawem obowiązek 
ten spoczywa na właścicielu 
zagrożonego budynku, co wię-
cej prace te musi wykonać na 
własny koszt, jednak może za-
żądać zwrotu poniesionych na-
kładów. Tymczasem inwestor 
nie poczuwa się do obowiązku, 
uważa, że jest nękany donosa-
mi i żądaniami zwrotu kosztów 
zabezpieczenia budynku, co 
traktuje jako próbę wyłudzenia.

Jak zadeklarował Paweł Łu-
kaszewski, powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego, in-
westor zapewne nie otrzyma 
pozwolenia na użytkowanie, 
wątpliwa jest także zgoda Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

– Radni Osiedla Stare Miasto 
na spotkaniu z prezydentem i od-
powiednimi jednostkami miej-
skimi chcą ustalić przyczyny 
długotrwałego procesu śledcze-
go toczącego się w prokuraturze. 

Trzeba działać szybko, żeby nie 
doszło do katastrofy. Za pękają-
cą ścianą mieszkają ludzie i to 
oni są najważniejsi – mówi Ali-
cja Wilak, wiceprzewodnicząca 
Rady Osiedla.

KOMISJA SPRAW LOKATORSKICH I SPOŁECZNYCH
Sprawy komisji: pomaganie mieszkańcom, których spotkały 
trudności życiowe, a także tym, którzy mają kłopoty lokalo-
we. Kontakt z najemcami zasobu komunalnego i z lokatora-
mi wynajmującymi mieszkania od prywatnych właścicieli. 
Pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnospraw-
nych, osób dysfunkcyjnych społecznie i wykluczonych. 
Przewodnicząca komisji: Małgorzata Osińska, kontakt:
m.osinska54@gmail.com

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO
Sprawy komisji: bezpieczeństwo, porządek publiczny, wy-
miar sprawiedliwości, ochrona przeciwpożarowa, stany 
nadzwyczajne, kontakt ze służbami porządkowymi (poli-
cją, strażą miejską, służbami związanymi z utrzymaniem 
czystości), monitoring tematów trudnych (np. zakłócanie 
porządku), działalność na rzecz utworzenia stref ciszy noc-
nej i wsparcia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. 
Przewodniczący komisji: Sławomir Cichocki, kontakt:
interwencje.rosm@solid.com.pl
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Zdewastowane schody nad Wartą 

Wartofrajda – tak będzie wyglądał wyjątkowy plac zabaw
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WARTO NAD WARTĄ
Największy, niezwykły i zu-
pełnie innowacyjny plac za-
baw już wkrótce powstanie 
w starym korycie Warty.

Mijają czasy, gdy miejscem 
zabaw było podwórko, 

trzepak czy zabałaganiony 
skwer, a przestrzeń dziecięcej 
rozrywki zajmowały parkują-
ce samochody. Jednak dorośli, 
a w szczególności rodzice, 
mają coraz więcej obaw o to, 
gdzie i jak spędzają czas ich 
dzieci. Dlatego Rada Osiedla 
stara się o zmiany w naszej 
okolicy.

Wartofrajda
Planowany plac zabaw ma 
już nazwę Wartofrajda, czyli 
miejsce dziecięcych radości. 
– Obecnie staramy się o za-
pewnienie dobrego finanso-
wania tej inicjatywy z kilku 

źródeł. Ubiegamy się zarów-
no o pieniądze osiedlowe 
i miejskie, jak i prywatnych 
sponsorów. Projekt inwesty-
cji powalczy o grant dla rad 
osiedli. Bardzo liczymy na 
jego realizację – mówi Maria 

Sokolnicka-Guzek, mama troj-
ga dzieci i zastępca przewodni-
czącego zarządu Osiedla Stare 
Miasto.

Usytuowanie Wartfrajdy 
w powstającym właśnie par-
ku w starym korycie Warty 

pozwoli uzupełnić funkcje pla-
cu o atrakcje związane z dzia-
łalnością kulturalną, m.in. pa-
wilonu Nowej Gazowni. Będzie 
też częścią większego projektu, 
czyli powrotu Poznania nad 
Wartę.

KOMISJA REWALORYZACJI TERENÓW 
NADWARCIAŃSKICH, ZIELENI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA
Sprawy komisji: zagospodarowanie i rewaloryzacja terenów 
nad Wartą, terenu Chwaliszewa i starego koryta Warty – 
kształtowanie i ochrona środowiska, ochrona przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, ochrona przed hałasem; gospodarka 
wodna, zieleń − nadzorowanie działań związanych z ziele-
nią, parkami, skwerami, ogrodami, działalnością promującą 
dbałość o podwórka; zachęcanie mieszkańców do wymiany 
pieców na gazowe; dbałość o miejsca do wyprowadzania 
psów. Przewodniczący komisji: Krzysztof Sroczyński, kon-
takt: krzysztof.pzn@gmail.com

SCHODY NAD RZEKĘ
Powrót Poznania nad Wartę 
jest coraz bardziej zauwa-
żalny, ale dotarcie nad rzekę 
wcale nie jest proste! 

Przykładem wieloletnich 
zaniedbań są schody nad 
Wartą na wysokości ulicy 
Czartoria i powstającego 
parku, pozwalające szybko 
dotrzeć nad brzeg rzeki. Pro-
blem w tym, że znajdują się 
w tragicznym stanie.

Mieszkańcy już od dłuż-
szego czasu zgłaszają wy-
padki w tym miejscu. Teraz 
w okresie letnim tysiące 
osób odwiedzają tereny nad 
Wartą, co potęguje zagro-
żenie dla zdrowia i życia – 
mówi Krzysztof Sroczyński, 
przewodniczący Komisji 

Rewaloryzacji Terenów 
Nadwarciańskich, Zieleni 
i Ochrony Środowiska Rady 
Osiedla Stare Miasto.

Rada Osiedla zwróciła się 
do nadzoru budowlanego 
z prośbą o niezwłoczną 
interwencję w celu prze-
prowadzenia rozbiórki zde-
wastowanej konstrukcji. 
Wiosną osiedlowy samorząd 
przeznaczył 70 000 zł na 
przebudowę schodów. Pier-
wotnie jednostki miejskie 
odmówiły podjęcia działań. 
Na szczęście jednak ostatnie 
rozmowy przeprowadzone 
z władzami miasta dają na-
dzieję, że nowe schody po-
wstaną nad Wartą jeszcze 
w tym roku!

mailto:krzysztof.pzn%40gmail.com?subject=
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NOWY BUDŻET STAREGO MIASTA
Rada Osiedla Stare Miasto 
przyjęła plan wydatków na 
2016 rok. Z zakresu działań 
inwestycyjnych najwięk-
szymi zadaniami będą: plac 
zabaw dla dzieci w parku 
w starym korycie Warty oraz 
wykonanie wielkiego projek-
tu całościowego oświetlenia 
bulwarów nad Wartą.

Priorytetami społecznymi 
w przyszłorocznym budże-

cie będą działania wspierające 
dzieci i seniorów oraz wydarze-
nia kulturalne służące integra-
cji sąsiedzkich społeczności.

– Uchwalony przez Radę plan 
wydatków powstawał kilka 
miesięcy. Pierwszym etapem 
było zbieranie pomysłów rad-
nych i mieszkańców. Przesłane 
propozycje prawie trzykrotnie 
przekraczały środki, jakie ma 
do dyspozycji lokalny samo-
rząd. Zarząd osiedla miał więc 
trudne zadanie podzielenia 
kwoty 1,1 mln złotych – mówi 

Weronika Sińska, zastępca 
przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Stare Miasto.

Inwestycje nad Wartą sta-
nowią kolejny etap prac przy-
wracających rzekę miastu. 
Duża część środków prze-
znaczona będzie na remonty 
chodników, dróg i tworzenie 
miejsc zieleni w centrum. 
– Dla dzieci zostaną posta-
wione pojedyncze urządze-
nia zabawowe na skwerach 
i placach w różnych częściach 
Starego Miasta – dodaje radna 
Weronika Sińska.

Zbigniew Burkietowicz, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla, 
podkreśla, że znaczna część 
budżetu na zadania społeczne 
przeznaczona zostanie na gran-
ty staromiejskie. Radni chcą 
przekazać środki finansowe 
w wysokości 3–5 tys. zł osobom 
lub organizacjom mającym cie-
kawe pomysły na realizację im-
prez kulturalnych i sportowych 
na terenie Starego Miasta.

– Jednym z ważnych punk-
tów w naszych wydatkach 
jest stworzenie świetlicy dla 
dzieci ze śródmieścia, w której 
codziennie będą miały zapew-
nioną opiekę, pomoc w nauce 
i kreatywne zajęcia – wska-
zuje Zbigniew Burkietowicz. 
Ważne są dla nas wydarzenia 
służące mieszkańcom naszego 

osiedla. Na Starym Mieście od-
bywa się sporo imprez, a te, 
które chcemy dofinansować, 
powinny służyć integracji 
i budowaniu więzi pomiędzy 
mieszkańcami naszego fyrtla. 
Zależy nam na tym, żeby Stare 
Miasto się nie wyludniało oraz 
żeby komfort życia w centrum 
się poprawiał.

TARG RÓŻNOŚCI W OGRODZIE JORDANOWSKIM
Masz w domu trochę nie-
potrzebnych, ale wciąż faj-
nych rzeczy? Przynieś je na 
targi i wymień się!

Targi Różności to popularne 
wydarzenie, podczas któ-

rego uczestnicy wymieniają 
się rzeczami i przedmiotami. 
Przyniesione rzeczy powinny 

być niezniszczone, w dobrym 
stanie, czyli takie, jakie sami 
chcielibyśmy otrzymać. Można 
wymieniać się odzieżą, butami 
i dodatkami, jak rękawiczki, 
torebki, biżuteria. Można przy-
nieść książki, płyty CD/DVD 
z muzyką i filmami oraz jedze-
nie domowej roboty, np. muffi-
ny, ciasta, zaprawy itp.

Jak się wymieniać?
Każdy uczestnik przynosi rze-
czy, którymi chce się wymienić. 
Za każdy przedmiot otrzymuje 
kupon, który z kolei wymienia 
na wybraną przez siebie rzecz. 
Ze względu na cykliczność 
wydarzenia organizowanego 
przez Stowarzyszenie Lep-
szy Świat istnieje możliwość 

wykorzystania zachowanych 
kuponów podczas kolejnej edy-
cji targów – mówi organizator-
ka Anna Wawrzyniak.

Targi Różności odbędą się 
w sobotę 19 września w godzi-
nach 13:00–14:00 w Ogrodzie 
Jordanowskim nr 1, ul. Solna 2. 
Rzeczy można przynosić w go-
dzinach 11:30–12:45.

Sprawozdanie z działalności Rady 
Osiedla Stare Miasto
Adres:
ul. Młyńska 11, 61-730 Poznań
Adres korespondencyjny:
Urząd Miasta Poznania. Wydział 
Wspierania Jednostek Pomocniczych 
Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Materiał opracował:
Tomasz Dworek
E-mail:
Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

Więcej informacji o działaniu Rady:
www.staremiasto.poznan.pl
www.facebook.com/
rada.osiedla.stare.miasto/

Skład Rady Osiedla: Zbigniew Burkietowicz (ul. Pułaskiego, przewodniczący za-
rządu), Natalia Chojara (ul. Krakowska), Sławomir Cichocki (ul. Wrocławska), 
Tomasz Dworek (ul. Szyperska), Anna B. Gregorczyk (Al. Marcinkowskiego), Michał 
Kondella (ul. Nowowiejskiego), Lidia Koralewska (ul. Zielona), Marcin Liminowicz 
(ul. Solna), Wojciech Łyszczak (Stary Rynek), Jacek Maleszka (ul. Królowej Jadwigi), 
Małgorzata Osińska (ul. Składowa), Kornelia Piotrowska (ul. Półwiejska), Andrzej 
Rataj (ul. Krakowska, przewodniczący), Łukasz Runke (ul. Garncarska), Weronika 
Sińska (ul. Półwiejska), Maria Sokolnicka-Guzek (pl. Wolności), Krzysztof Sroczyń-
ski (Chwaliszewo),  Paweł Sztando (ul. Wierzbowa), Alicja Wilak (pl. Ratajskiego), 
Anna Woińska (ul. Garbary), Jan Zujewicz (ul. Nowowiejskiego)
Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Stare Miasto wydano zgodnie z posta-
nowieniem §30 statutu osiedla nakazującym informowanie mieszkańców o dzia-
łalności Rady przez publiczne upowszechnianie sprawozdania.

Tel. interwencyjny: 605 303 588
(czynny pon.–pt. 9:00–19:00)

BY MIESZKAŃCOM ŻYŁO SIĘ LEPIEJ
– Plan wydatków na 2016 rok 
jest odzwierciedleniem na-
szych intencji i zapowiedzi 
składanych mieszkańcom – 
mówi Andrzej Rataj, prze-
wodniczący Rady Osiedla. 
Realizujemy zadania zwią-
zane z Wartą, poprawą sta-
nu infrastruktury, terenów 
zielonych i małej architek-
tury, a także z zakresu bez-
pieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Kolejnym wielkim 
tematem jest polepszenie 

sytuacji rodzin z dziećmi, 
chodzi bowiem o zatrzy-
manie odpływu mieszkań-
ców i zachęcenie rodzin do 
zamieszkania na Starym 
Mieście. Dlatego dużą część 
środków przeznaczamy na 
nowe place zabaw, urządze-
nia do rekreacji, treningów 
i wypoczynku. Dzięki tym 
działaniom Stare Miasto bę-
dzie piękniejsze, ciekawsze, 
a mieszkańcom będzie się tu 
lepiej żyło.
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