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PIERWSZY ROK RADY OSIEDLA
Rok temu w Poznaniu odby-
ły się wybory do rad osiedli. 
I choć w kadencji 2015–2019 
rywalizację o wyborców wy-
grali ludzie stawiający na 
inny niż dotychczas sposób 
działania lokalnego samo-
rządu, to jedną z pierwszych 
decyzji nowej Rady było 
otwarcie się wszystkich 
tych, którzy chcą wspól-
nie zmieniać nasz kawałek 
Poznania.

Aktywność Rady Osiedla 
Stare Miasto możemy po-

dzielić na dwie grupy: sprawy 
BIEŻĄCE, czyli interwencje 

i inicjatywy oraz kwestie 
STRUKTURALNE – apele, 
wnioski dotyczące m.in. inwe-
stycji obiecanych przez władze 
miasta.

Trzeba pamiętać, że liczba 
problemów, sytuacji konflik-
towych, potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców Starego Miasta 
jest ogromna (od ograniczenia 
sprzedaży alkoholu czy funk-
cjonowania ogródków gastro-
nomicznych poprzez kwestię 
przyjaznego przejścia przez 
ul. Królowej Jadwigi do budo-
wy tzw. I ramy).

– Dla nas jako radnych naj-
ważniejsze jest budowanie 

więzi społecznych i odpowie-
dzialności za wspólny fragment 
Poznania. Dlatego Rada Osie-
dla motywuje mieszkańców 
do realizacji różnych przed-
sięwzięć. Udaje się to m.in. po-
przez coraz bardziej aktywne 

stowarzyszenia i grupy sąsiedz-
kie – mówi Andrzej Rataj, prze-
wodniczący Rady Osiedla.

O tym, jakie inicjatywy po-
dejmują radni, dowiedzą się 
Państwo z trzeciego numeru 
„Kuriera Staromiejskiego”.

KOSZMARNE SKRZYŻOWANIE
Skrzyżowanie Garbar z ul. Estkowskiego to wielki bałagan – 
alarmują poznaniacy. Przejście z przystanku tramwajowego 
przez jezdnię nie jest możliwe na jednej zmianie świateł.

Na wniosek Rady Osiedla 
miejski inżynier ruchu zle-

cił opracowanie nowego planu 
komunikacji w tym rejonie. Nie-
stety, ciągle czekamy na efekty 
działań odpowiednich służb.

– Niewielką korektę wpro-
wadzono w styczniu, jednak 
wciąż na złe zaprogramowa-
nie świateł zwracają uwagę 
nie tylko piesi, kierowcy, ale 
nawet motorniczowie – mówi 
radny Tomasz Dworek, który 
podjął interwencję. – Trzeba 
pamiętać, że tu priorytet mają 
bimby – zwraca uwagę. Na-
dal nie można przejść przez 

skrzyżowanie na jednej zmia-
nie świateł, nawet próbując 
przebiec ten odcinek!

Mieszkańcy sugerowali likwi-
dację możliwości nawracania 
od strony ulicy Solnej, z które-
go i tak kierowcy praktycznie 
nie korzystają. Podobnie jest na 

nitce wschodniej na linii szko-
ła – ul. Piaskowa, i tu sygnali-
zatory są niezsynchronizowane. 
Poznaniaków najbardziej irytuje 

sytuacja, gdy skrzyżowanie do-
słownie stoi, a na wszystkich 
sygnalizatorach świeci się czer-
wone światło.

To bardzo ważny punkt komu-
nikacyjny w mieście. W przyszło-
ści planowana jest rozbudowa 
linii tramwaju na Naramowice. 
Ważne w interesie mieszkańców 
i pasażerów  jest taka organizacja 
ruchu, by w przyszłości oprogra-
mowanie świateł uwzględniało 
potrzeby pieszych.

JESTEŚMY BLISKO PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW
spotkanie na ul. Szyperskiej–Piaskowej • skrzyżowanie Gar-
bary–Estkowskiego • remont ulic Wrocławskiej i Łaziennej 
• likwidacja filii Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu • godziny 
otwarcia ogródków letnich • lokalne inicjatywy osiedlowe 
• negocjacje umowy społecznej na Wrocławskiej • powołanie 
stowarzyszenia Stary Rynek i Tylne Chwaliszewo • nowe 
automatyczne toalety • konsultacje małej architektury
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JAŚNIEJ I BEZPIECZNIEJ NAD WARTĄ
Poprawa sytuacji nad Wartą to je-
den z najważniejszych celów Rady 
Osiedla. Przy okazji budowy par-
ku w starym korycie montowane 
są latarnie, które oświetlą część 
bulwaru. Na zakończenie prac 
musimy jeszcze poczekać, ale są 
już środki na realizację inwestycji.

Ostatnie tragiczne wypadki nad 
Wartą potwierdzają konieczność 

wprowadzenia zmian. Mieszkańcy 
terenów nadrzecznych boją się o swo-
je bezpieczeństwo i domagają się za-
instalowania systemu monitoringu. 
Rada Osiedla Stare Miasto uważa, że 
same zapewnienia władz oraz policji 
o ciągłym patrolowaniu tego terenu 
są niewystarczające.

W odniesieniu do finansów to 
100 tys. zarezerwowała w swoim 
budżecie Rada Osiedla, a prawie 
500 tys. przekazane zostanie z bu-
dżetu obywatelskiego w ramach zwy-
cięskiego projektu. Także magistrat 
deklaruje szybsze działania związa-
ne z rozbudową monitoringu, który 
będzie działać nie tylko prewencyj-
nie, ale również w przypadku naru-
szeń prawa przyczyni się do szybkiej 
interwencji służb.

Liczymy, że w tym roku Poznań 
lepiej poradzi sobie m.in. z zapew-
nieniem bezpieczeństwa w tamtym 
rejonie, a także z hałasami czy se-
gregacją śmieci. W ubiegłym sezonie 
mieszkańcy i radni podejmowali dzie-
siątki interwencji, sygnalizowano złą 

sytuację i postulowano konieczne 
zmiany.

Radny Krzysztof Sroczyński pod-
kreśla, że priorytetem są działania 
zmierzające do budowy oświetlenia 
i monitoringu na całym staromiej-
skim bulwarze, od Mostu Chrobre-
go aż do Mostu Królowej Jadwigi. 
– Według naszych planów energo-
oszczędne lampy mają oświetlać 
zarówno asfaltową Wartostradę, jak 
i dolną łąkę nad rzeką – mówi radny. 
– Mamy nadzieję, że już w najbliż-
szych miesiącach uda się rozpocząć 
inwestycję, aby ukończyć ją jeszcze 
w tym roku lub w na początku 2017 – 
zaznacza Krzysztof Sroczyński.

To właśnie propozycja radnego 
Krzysztofa Sroczyńskiego uzyskała 
prawie 500 tys. złotych dofinanso-
wania. Projekt ten osiągnął najlepszy 
wynik w ramach budżetu obywatel-
skiego dla Starego Miasta!

WARTA TO PRIORYTET
Zabiegamy o to, aby tereny nad 
rzeką były dumą Poznania, jak to 
jest w innych miastach Europy 
Zachodniej. Aby tak się stało, ko-
nieczne są konkretne, stanowcze 
i skuteczne działania w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Cieszą nas obietnice 
zmian, których realizacja ustalo-
na jest na najbliższe miesiące – 
podsumowuje przewodniczący 
Andrzej Rataj.
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KŁADKA, KTÓRA POŁĄCZY HISTORIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ
Stwórzmy oryginalną kładkę przez Wartę jako nowy symbol Pozna-
nia na 1050-lecie chrztu i państwa polskiego. Nie wykorzystujmy do 
tego pozostałości mostu ze Starołęki. Pokażmy, że umiemy połączyć 
historię z nowoczesnością!

Rada Osiedla apeluje do władz 
miasta o organizację między-

narodowego konkursu architek-
tonicznego, który pozwoli na zbu-
dowanie nowoczesnej przeprawy 
Berdychowskiej.

Podobnie jak słynne szkoły – ty-
siąclatki na 1000-lecie chrztu Polski – 
pozostałością po rocznicy 1050-lecia 
w Poznaniu może być kładka przez 
Wartę, która symbolizuje łączność 
między historią i nowoczesnością.

Nowy obiekt symbolicznie połą-
czy wyjątkowe części Poznania: 
Stare Miasto z Ostrowem Tumskim 
(kolebka państwa polskiego i dzie-
dzictwo chrztu Polski), kampus 
Politechniki Poznańskiej na Berdy-
chowie (nowoczesne centrum nauki 
i technologii) i tereny rekreacyjne 
nad Jeziorem Maltańskim.

Jednocześnie staromiejscy radni 
stanowczo sprzeciwiają się pro-
pozycji wykorzystania do budowy 
kładki zabytkowych dźwigarów 
kratownicowych pochodzących 
z rozebranego mostu kolejowego 
na Starołęce.

– Kładka oparta na konstrukcji 
mostu ze Starołęki przez swoją 
masywną formę zakłóci osie wi-
dokowe, przede wszystkim cenną 
perspektywę z mostu św. Rocha 

w kierunku Katedry, całego Ostro-
wa Tumskiego i na Chwaliszewo. 
Konkurs to szansa na stworzenie 
obiektu dopełniającego i upiększa-
jącego wyjątkową część Poznania – 
podkreśla Krzysztof Sroczyński, 
przewodniczący Komisji Rewalo-
ryzacji Terenów Nadwarciańskich, 
Zieleni i Ochrony Środowiska Rady 
Osiedla.

RZEKA MUSI BYĆ CZYSTA!
Po wielu dekadach odwracania się plecami do rzeki wreszcie nastę-
pują pozytywne działania integrujące Poznań z Wartą. Tymczasem 
w ostatnich miesiącach doszło do kilku zdarzeń, które spowodowały 
silne zanieczyszczenie rzeki, a także śmierć ryb i innych żywych 
organizmów.

Rada Osiedla Stare Miasto jest 
zaniepokojona zaistniałą sy-

tuacją i apeluje nie tylko o wy-
krycie i ukaranie sprawców, ale 
również o zabezpieczenie Warty 
przed podobnymi zdarzeniami 
w przyszłości – zaznacza Krzysz-
tof Sroczyński, przewodniczący 
Komisji Rewaloryzacji Terenów 

Nadwarciańskich, Zieleni i Ochro-
ny Środowiska.

Jeszcze w tym roku doczeka-
my się trzech nowych i bardzo 
potrzebnych automatycznych 
toalet na Starym Mieście. Istnie-
je także szansa na kolejne! Sza-
lety pojawią się w lokalizacjach, 
które zostały wskazane przez 

mieszkańców – dwa w parku 
w starym korycie Warty, a jeden 
na skwerze Łukasiewicza.

– Propozycja budowy kładki pieszo-rowerowej jest pomysłem, który 
powinien zostać zrealizowany w najbliższym czasie. Nie tylko zwiększy 
zainteresowanie mieszkańców miasta i turystów spędzaniem wolnego 
czasu nad rzeką, ale będzie też kolejnym krokiem przywracającym 
rzekę miastu i przyspieszy rewitalizację sąsiednich terenów – zazna-
cza Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej 
i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto.

– Z konsultacji przeprowadzo-
nych przez Radę Osiedla Stare 
Miasto jasno wynika, że naj-
więcej propozycji usytuowa-
nia toalet otrzymały okolice 
nadwarciańskich łąk. Choć 
miasto ustawiło pod mostami 
kilkanaście toi toiów, to w tym 
fragmencie Poznania nie było 
dotąd żadnego szaletu – pod-
kreśla Zbigniew Burkietowicz, 
przewodniczący zarządu.



Ulica Królowej Jadwigi. Fot. Tomasz Dworek
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ZAPOMNIANA I RAMA? PRZYPOMINAMY!
Władze miasta zapowiedziały, że dla 
zapewnienia racjonalnej komunikacji 
konieczne jest dokończenie bardzo 
ważnej inwestycji, czyli wybudowanie 
północnego odcinka I ramy komunika-
cyjnej, a także przebudowę i zwężenie 
ulic Solna, Wolnica, Małe Garbary, Est-
kowskiego i Wyszyńskiego.

Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy 
szybciej przejadą na linii wschód – 

zachód, a mieszkańcy zaczną żyć spokoj-
niej. Możliwa będzie też naprawa błędów 
sprzed lat, które doprowadziły do zabu-
rzenia ładu przestrzennego i rozerwania 
historycznych struktur urbanistycznych.

Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji 
Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji wska-
zuje, że realizacja I ramy powinna być jedną 
z istotnych miejskich inwestycji i doprowadzić 
do pełnej odnowy i rozwoju serca Poznania. 
– I rama jest niezbędna do urzeczywistnienia 
koncepcji zintegrowanego transportu. Pozwoli 
na usunięcie zbyt dużego ruchu samochodo-
wego z śródmieścia, a także przyczyni się do 
rozwoju komunikacji publicznej, rowerowej 
i przestrzeni dla pieszych – mówi radny.

Ponowne połączenie Starego Rynku, 
Wzgórza Św. Wojciecha, Ostrowa Tumskie-
go oraz Śródki stworzy atrakcyjną dla miesz-
kańców i turystów przestrzeń. Dodatkowo 
przywrócony mógłby zostać plac Stawny.

– Możliwe, że realizacja I ramy przy-
niosłaby miastu znaczne środki dzięki 
zagospodarowaniu terenów w ciągu uli-
cy Solnej i Małe Garbary, a także nowych 
obszarów w niemal niedostępnej obecnie 
północnej części Ostrowa Tumskiego – 
zwraca uwagę Jacek Maleszka.

– Rada Osiedla jest świadoma wielkich 
nakładów finansowych związanych z tą 
inwestycją. Wiemy, że Poznania obecnie 
nie stać na to zadanie. Należy jednak 
wrócić do tego rzadko przypominanego 
tematu, by zrealizować tę inwestycję 
w kolejnych latach – podsumowuje An-
drzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla 
Stare Miasto.

ŚRÓDMIEJSKI WĘZEŁ GORDYJSKI
Ulica Półwiejska promowana jest jako prestiżowy i reprezen-
tacyjny trakt Poznania. Deptak zalicza się do najdroższych 
ulic handlowych w Polsce. Tymczasem – jak to zwykle 
bywa – rzeczywistość skrzeczy.

Chodzi o złą sytuację wielu 
nieremontowanych budyn-

ków, zakłócenia bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego 
i stan nawierzchni utrudniają-
cy ruch pieszych, rowerzystów 
czy w końcu samochodów. Ka-
tastrofalnie wygląda przejście 
prowadzące do Starego Browa-
ru od strony Wildy.

Od wielu lat staromiejscy spo-
łecznicy troszczą się o estetyczną 
jakość i bezpieczeństwo naszego 
fyrtla. Tym razem radni osiedlo-
wi zwrócili się do władz o wyja-
śnienia w sprawie fatalnego sta-
nu chodnika na narożniku ulic 
Półwiejskiej i Królowej Jadwigi.

Niedawno mieliśmy do 
czynienia z niebezpiecznym 

wejściem do tego nowego bu-
dynku, przy którym przewra-
cali się ludzie, a z kolei teraz 
stan odtworzonego chodnika 
również zagraża życiu i zdro-
wiu przechodniów.

– W centrum miasta taka sytu-
acja jest niedopuszczalna. Uło-
żony niechlujnie trotuar składa 
się z różnej jakości materiałów, 
a wiele płytek jest popękanych. 
To nie tylko nieestetyczne, ale 
także niezgodne z Katalogiem 
nawierzchni chodników. Czy 
tak wygląda teraz wielkopolska 

jakość? – pyta radny Tomasz 
Dworek.

Staromiejskich radnych zanie-
pokoiło przejście dla pieszych 
przy ulicy Królowej Jadwigi, 
a także sprawa poszerzenia 
chodnika w stronę ul. Krakow-
skiej. Dwupasmowa arteria 
z problematycznym ustawie-
niem świateł dzieli Stare Miasto 
i Wildę. Po naszych interwen-
cjach, według ostatnich zapo-
wiedzi ZDM, fragment chodni-
ka powinien zostać w tym roku 
rozbudowany.
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NIE DLA LIKWIDACJI FILII BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH!
Rada Osiedla Stare Mia-
sto jednogłośnie przyję-
ła uchwałę protestującą 
przeciw zamykaniu biblio-
tek w Poznaniu, a przede 
wszystkim likwidacji filii 
w Centrum Kultury ZAMEK.

Planów likwidacji biblioteki 
w Zamku nie da się obro-

nić żadnymi mocnymi argu-
mentami. Niestety, działania 
te świadczą o krótkowzrocz-
ności osób odpowiedzialnych 
za kulturę i o braku pomysłów 
rewitalizacyjnych.

Co liczy się dla decyden-
tów? Czym kierują się władze 
Poznania? Czy zdanie ponad 
dwóch tysięcy aktywnych czy-
telników biblioteki w Centrum 
Kultury ZAMEK ma dla nich 
znaczenie? Czy rewitalizacja 
ul. Św. Marcin ma polegać 

głównie na budowie nowych 
chodników?

– Smutny i niepokojący jest 
fakt, że ponad dwa tysiące czy-
telników zostało zaskoczonych 

decyzją o zamknięciu ICH bi-
blioteki. Instytucja finanso-
wana z publicznych pienię-
dzy ma służyć mieszkańcom, 
a nie działać wbrew woli 

obywateli. Takie nierozważne 
decyzje w kontekście planów 
rewitalizacji śródmieścia pod-
ważają ideę współdecydowa-
nia mieszkańców o kształcie 
naszej dzielnicy – mówi radny 
Tomasz Dworek.

Należy podkreślić, że w ubie-
głym roku zlikwidowana zosta-
ła filia biblioteki w budynku 
przy ul. Św. Marcin, co więcej 
dyrektor Biblioteki Raczyń-
skich zapowiedziała kolejne 
zamknięcia, tym razem wypo-
życzalni przy Wronieckiej.

Czytelnicy filii Biblioteki 
Raczyńskich złożyli na ręce 
prezydenta Jacka Jaśkowiaka 
protest, pod którym podpisało 
się prawie 900 osób.

NIEBEZPIECZNY PYŁ W POWIETRZU
O stanie powietrza w naszym mieście zrobiło się głośno 
m.in. za sprawą Poznańskiego Alarmu Smogowego. Dlacze-
go stężenie niebezpiecznych pyłów tak często przekracza 
określone normy? W jaki sposób możemy sobie z tym pro-
blemem poradzić?

Na jakość powietrza ogrom-
ny wpływ ma liczba samo-

chodów, a także wybór sposobu 
ogrzewania naszych domów. 
Zdarza się, że do pieców oprócz 
węgla i drewna trafiają gumy, 
gazety i inne śmieci. Sytuację 
pogarszają dodatkowo warunki 
atmosferyczne, np. utrzymują-
cy się brak wiatru, niska tempe-
ratura, mgła.

Wśród zanieczyszczeń ga-
zowych szczególnie niebez-
pieczne są pyły zawieszone 
PM10 i PM2,5. Ze względu na 
niewielki rozmiar ziarenek 
pyłu mogą one łatwo prze-
nikać do dróg oddechowych 

i płuc, powodując zatrucia, py-
licę, alergie, a nawet choroby 
nowotworowe.

Radna Anna Wawrzyniak 
podkreśla, że o jakość powie-
trza powinni dbać wszyscy 
mieszkańcy. Jeżeli normy stę-
żenia pyłów są przekroczone, 
a w tym roku miało to miejsce 
kilkakrotnie, osoby chore, 
starsze, kobiety w ciąży i małe 
dzieci powinny unikać przeby-
wania na zewnątrz.

Miasto próbuje ograniczyć 
skalę zanieczyszczenia, re-
alizując program KAWKA, 
który polega na wymianie 
starych pieców węglowych na 

nowoczesne i ekologiczne. Pro-
gram kierowany jest do miesz-
kańców Starego Miasta, Wildy 
i Łazarza. W 2015 roku wymie-
nionych zostało 164 pieców. 
Ważną kwestią jest również 
egzekwowanie istniejącego 
zakazu palenia śmieciami.

Rada Osiedla apeluje do 
mieszkańców o reagowanie 
na przypadki spalania odpa-
dów w piecach (zgłoszenia 
przyjmuje m.in. straż miej-
ska). Warto zastanowić się 
nad ograniczaniem zużycia 
ciepła, np. przeprowadzenie 
badań termowizyjnych, przej-
ściem na ogrzewanie z sieci 
miejskiej lub gazowej, częst-
sze korzystanie z komunikacji 
zbiorowej.

Aktualne pomiary jakości po-
wietrza znajdują się na stronie: 
powietrze.poznan.wios.gov.pl.

– Pozbawianie śródmie-
ścia kolejnej placówki kul-
turalnej z ofertą dla osób 
gorzej sytuowanych jest 
zaprzeczeniem promowa-
nej przez władze Poznania 
rewitalizacji tej zaniedba-
nej części miasta – pod-
kreśla Maria Sokolnicka-
-Guzek, przewodnicząca 
Komisji Kultury.



Laureaci konkursu Mlode Stare Miasto

Tak nie powinno być
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PSTROKACIZNA NA STARYM MIEŚCIE
Jak powinno wyglądać Stare 
Miasto? Często oczekiwania 
przedsiębiorców i restaura-
torów mijają się z zasadami 
estetyki wypracowanymi 
przez miejskiego plastyka. 
Z jednej strony mamy więc 
szare słupy i barierki, a z dru-
giej natłok szyldów i rekla-
mowy groch z kapustą.

Władze miasta próbują 
uporządkować zasady 

stawiania ogródków na Starym 
Rynku, a okoliczni przedsię-
biorcy, w tym restauratorzy, 
zaklejają okna wystawowe, 
przemalowują zabytkowe 
fasady, wieszają reklamowe 
banery czy bez ładu i składu 
wystawiają potykacze.

– Rozumiemy potrzeby re-
klamowe przedsiębiorców. 
Jednak i oni powinni mieć 
świadomość korzyści, jakie od-
noszą, prowadząc działalność 
w śródmieściu i historycznym 
centrum. Przypadkowe wielkie 
płachty reklamowe nie są dziś 
skutecznym środkiem dotarcia 
do potencjalnych klientów. Na 
szczęście mieszkańcy i turyści 
coraz częściej zwracają uwa-
gę na pstrokaciznę i kicz pro-
mocyjnych instalacji – mówi 
radna Maria Sokolnicka-Guzek.

Podczas debaty poświęco-
nej estetyce Starego Rynku 

pojawiła się propozycja wza-
jemnego polecania swoich 
usług przez instytucje kultural-
ne, restauracje, kawiarnie czy 
sklepy z pamiątkami. Dla tury-
stów i poznaniaków tego ro-
dzaju marketing może być dziś 
skuteczniejszym elementem 
promocji oferty niż reklamowe 
banery. To bardzo ważne, bo 
nawet zabytkowe fasady ko-
ściołów – często remontowane 
z funduszy unijnych – okleja-
ne są szpetnymi banerami, co 
powinno spotkać się z reakcją 
miejskiego koordynatora ds. 
estetyki i miejskiego konser-
watora zabytków.

Dobrych wzorów do naślado-
wania jest sporo, można je zna-
leźć m.in. wśród nagrodzonych 
w ramach konkursu „Wzorco-
wy Szyld” firmowanego przez 
stowarzyszenie Ulepsz Poznań. 
Chwytliwy program – jak choć-
by „Poznań za pół ceny” – jest 
promocyjnie skuteczniejszy niż 
chaotyczne rozdawanie ulotek 
czy przypadkowe wieszanie 
plakatów.

Przepisy pozwalające mię-
dzy innymi na wyelimino-
wanie reklam zasłaniających 
historyczne budynki czy usu-
nięcie klubów go-go z centrum 
miasta można wprowadzić 
w ramach parku kulturowe-
go. – Powstanie zbioru zasad 

odnośnie ładu przestrzennego 
i estetyki to w Poznaniu nie-
stety kwestia najbliższych lat. 
Mało kto wie, że taka możli-
wość istnieje już od 2003 roku. 

Wiele miast wprowadziło już 
to rozwiązanie. Czas najwyż-
szy i na nas! – komentuje rad-
ny Tomasz Dworek.

MŁODE STARE MIASTO
Młodzi poznaniacy są zafascynowani Starym Miastem! Na 
konkurs „Młode Stare Miasto” wpłynęło kilkadziesiąt zdjęć 
przedstawiających tę ważną dzielnicę Poznania. Brawo Wy!

Celem konkursu było uwraż-
liwienie dzieci i młodzieży 

na przestrzeń, która jest dzie-
dzictwem kulturowym Pozna-
nia, w której też przebywają, 
uczą i bawią się młodzi ludzie.

– Jesteśmy przekonani, że 
udział w konkursie zdopingo-
wał młodych fotografów do 
poszerzenia wiedzy o archi-
tekturze Starego Miasta oraz 
zachęcił do odkrywania mniej 

znanych miejsc – mówi Alicja 
Wilak, wiceprzewodnicząca 
Rady Osiedla.

Rada Osiedla wyróżniła 
8 młodych fotografów. Na-
grodę główną – tablet i kurs 
fotografii w Centrum Kultury 
ZAMEK – otrzymał Maciej Kle-
baniuk, uczeń Zespołu Szkół 
Komunikacji im. Hipolita 
Cegielskiego.



Radni mają mnóstwo zastrzeżeń do wykonania remontu ul. Wrocławskiej. Zarząd Dróg Miejskich obiecał realizację poprawek do końca kwietnia.
Fot. Paweł Rychter, LepszyPoznan
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PSIA WIERNOŚĆ, LUDZKI OBOWIĄZEK
Nie pomagają apele czy woreczki roz-
dawane przez strażników miejskich. 
Spacerując po śródmieściu, co chwilę 
natykamy się na psie odchody leżące 
na chodnikach i trawnikach.

Sprzątanie po psie to obowiązek każ-
dego opiekuna, a nie kwestia jego 

wyboru. –Właściciele domagają się 
większej tolerancji dla swoich pupili 
w środkach komunikacji, w miejscach 
użyteczności publicznej, w parkach. 

Zaniedbują jednak podstawowe obo-
wiązki związane z posiadaniem psa – 
mówi Alicja Wilak, wiceprzewodniczą-
ca Rady Osiedla.

Niestety, psie fekalia można spotkać 
wszędzie, co poza ryzykiem wdepnięcia 
powoduje rozwijanie się groźnych dla zdro-
wia drobnoustrojów.

Straż miejska może ukarać osobę, która 
nie sprząta po psie mandatem w wysoko-
ści od 20 do 500 złotych. Takich grzywien 
rocznie nakładanych jest kilka tysięcy. 

Tych najsurowszych wymierza się jednak 
niewiele.

Rada Osiedla apeluje do straży miejskiej, 
by częściej karała wyższymi mandatami za 
brak sprzątania po swoim pupilu. – Maksy-
malną karą, którą można wymierzyć, jest 
mandat w wysokości 500 złotych. Myślę, 
że po takiej finansowej lekcji pojawi się 
refleksja, by nie zostawiać nieczystości 
psa na chodniku czy w innym miejscu 
w mieście – komentuje radna Maria 
Sokolnicka-Guzek.

STOWARZYSZENIE STARY RYNEK – SPOKÓJ I WSPÓLNE DOBRO
Stary Rynek od lat funkcjonuje jak wielka imprezownia. 
Przez wielu przybyszy z innych części Poznania i spoza 
miasta postrzegany jest jako miejsce tandetnej rozrywki, 
celebrowanej do późnych godzin nocnych, a nawet do rana. 
Dla mieszkańców jest to niestety prawdziwa udręka.

Wiele osób zapewne się 
zdziwi, ale to prawda, 

że w kamienicach na Starym 
Rynku wciąż mieszkają lu-
dzie, niektórzy nieprzerwanie 
ponad 50 lat – mówi Mag-
dalena Ratajczak-Szczerba, 
przewodnicząca powołanego 
w lutym stowarzyszenia Sta-
ry Rynek. – To właśnie my je-
steśmy najbardziej dotknięci 

przez patologie czy problemy, 
jak zakłócenia ciszy i spoko-
ju, wykroczenia, dewastacje 
mienia, spożywanie alkoholu 
w miejscach zakazanych, za-
nieczyszczanie okolicy.

Stary Rynek – symbol ambicji 
czy statusu Poznania – powi-
nien być miejscem szczegól-
nym. Obecnie poznańska agora 
ma, niestety, złą renomę.

– Jesteśmy świadomi, że 
mieszkamy w sercu dużego 
miasta i nie żądamy komfortu 
spokojnego życia leśnej głu-
szy – mówi Wojciech Łyszczak, 
radny Osiedla Starego Miasta 
i mieszkaniec kamienicy na 
Starym Rynku. – Ktoś może 
niemądrze powiedzieć: wypro-
wadźcie się. Ale czy to byłoby 
dobre, żeby już nikt tutaj nie 
mieszkał? Wiele osób, zwłasz-
cza starszych, i tak nie ma 
możliwości zmiany mieszka-
nia. Byłoby to zresztą sprzecz-
ne z zasadami rewitalizacji od 
lat realizowanymi w miastach 

Europy Zachodniej – podkreśla 
radny.

– Jako Rada Osiedla wspiera-
my oddolne inicjatywy miesz-
kańców i w ten sposób wspo-
magamy rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. To kolejne sto-
warzyszenie na Starym Mieście 
o profilu rewitalizacyjnym, po-
wołane przy naszym wsparciu. 
Cieszymy się, że możemy w ten 
sposób współdziałać ze świa-
domymi i odpowiedzialnymi 
mieszkańcami – podsumowuje 
Andrzej Rataj, przewodniczący 
Rady Osiedla.
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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
Skład, łamanie, adiustacja:
Tercja, tel. 501 864 260

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 Sroczyński 
(Chwaliszewo),  Alicja Wilak (pl. Ratajskiego), Anna Woińska (ul. Garbary), Dawid 
Nowak (ul. Szewska), Anna Wawrzyniak (ul. Młyńska)
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)

TU UCZĄ SIĘ PRZYSZLI KREATORZY MODY!
Kilka miesięcy temu przez miasto prze-
toczyła się dyskusja o wyprowadzce 
Wydziału Historii UAM z centrum na 
Morasko. Oczywiście dla Starego Mia-
sta to niepowetowana strata, gdyż to 
właśnie młodzież akademicka w dużej 
mierze tworzy klimat naszej dzielnicy.

Warto jednak pamiętać, że na Starym 
Mieście działają też szkoły średnie, 

do których uczęszcza wielu zdolnych po-
znaniaków. Jedną z takich placówek jest 
Zespół Szkół Odzieżowych na ul. Kazimie-
rza Wielkiego 17. To szkoła z ponad stulet-
nią tradycją. Powstała w 1881 roku jako 
Koncesjonowana Szkoła Przemysłowa i Se-
minarium Nauczycielek Robót Ręcznych. 
W 1951 roku przeprowadziła się do nowego 
budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Po latach niedoceniania rzemiosła, dziś 
kształcenie zawodowe przeżywa swój 
renesans. Rynek pracy pokazuje, jak bar-
dzo potrzebni są fachowcy na różnych 
szczeblach. Obecnie przy ul. Kazimierza 
Wielkiego znajduje się zasadnicza szkoła 
zawodowa (specjalizacja krawiecka i fry-
zjerska), technikum fryzjerskie i przemysłu 
mody. Organizowane są Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe pozwalające na zdobycie 
nowej profesji także osobom dorosłym.

Szkoła organizuje coroczny konkurs kra-
wiecki „Mała Pętelka”, którego XXII edycja 
odbyła się w marcu. W tym roku prezento-
wali się uczestnicy m.in. z Bytomia, War-
szawy i Krakowa. To właśnie w tej szkole 
kształcą się przyszli kreatorzy mody!

W Zespole Szkół Odzieżowych od lat 
prężnie działa wolontariat. Uczniowie 
regularnie odwiedzają poznańskie domy 
pomocy społecznej i hospicja, świadcząc 
pensjonariuszom usługi fryzjerskie.

Na Starym Mieście funkcjonują historycz-
ne nazwy ulic nawiązujące do działających 
tam niegdyś zakładów rzemieślniczych: 
Szewska, Ślusarska, Garbary. Czy w naszej 

dzielnicy powstaną nowe miejsca słynące 
z zakładów krawieckich czy salonów fry-
zjerskich? Czas pokaże.

(Lidia Koralewska)

PUNKTY DYSTRYBUCJI „KURIERA STAROMIEJSKIEGO”
Sklepy Społem – ul. 27 Grudnia 13, ul. Młyńska 7, ul. Ratajczaka 25, plac Wielkopolski 
3-3A, Biblioteka Raczyńskich na Chwaliszewie i przy placu Wolności, Świetlica Cafe 
(ul. Krakowska 9A), plac Bernardyński – stragan w pobliżu przystanku tramwajowego, 
Bar U nas / U Dziadka – na ul. Szkolnej, Kawiarnia Dobra (ul. Nowowiejskiego 15), 
stowarzyszenie Lepszy Świat (ul. Libelta 22), Klub Seniora „82” na ul. Krakowskiej 
10, na ul. Fredry i Wielkiej 1, MOPR na ul. Ratajczaka 5, Towarzystwo Wiedzy Po-
wszechnej (ul. Św. Marcin 69).


