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ZAPRASZAMY DO PARKU W STARYM KORYCIE WARTY
Park w Starym Korycie War-
ty, którego powstanie zaini-
cjowała Rada Osiedla Stare 
Miasto, cieszy już wszystkich 
poznaniaków, zwłaszcza 
mieszkańców Starego Miasta.

Dostępne są już wszystkie 
ścieżki, piesze i rowerowe. 

Pojawiły się specjalne pojem-
niki na woreczki – przydatne 
właścicielom czworonogów. 
Jest też fontanna, postawiono 
także dwie automatyczne toa-
lety, jedną przy KontenerART, 
drugą przy wejściu od strony 
ul. Czartoria.

Park w Starym Korycie Warty 
to pierwszy od kilkudziesięciu 
lat tworzony od podstaw teren 
rekreacyjny w naszym mieście. 
Według opinii staromiejskich 
radnych pozwoli to zagospo-
darować zdegradowaną do tej 
pory przestrzeń.

We wrześniu Rada Osiedla 
w nowym parku zorganizuje 
Dni Starego Miasta. Zaprasza-
my przede wszystkim sąsia-
dów. Życie w trudnej przestrze-
ni naszego osiedla powoduje 
wiele problemów, dlatego jed-
nym z celów radnych jest budo-
wanie więzi społecznych.

Chodzenie po urzędach, proszenie, apelowanie, organizowanie 
akcji, szukanie finansowania, negocjowanie z prywatnymi spon-
sorami, konkursy grantowe, doglądanie inwestycji, wskazywanie 
uchybień, monitowanie jednostek miejskich. Było tego bardzo 
dużo. Poświęciliśmy tysiące godzin. Przypomnieć należy przy 
tym wielką pomoc radnych poprzedniej kadencji. Apelujemy do 
wszystkich odwiedzających park o poszanowanie wspólnego 
dobra – mówi Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla.

Jedynym z ważnych wyda-
rzeń Dni Starego Miasta 
jest publiczna debata do-
tycząca społecznej odpo-
wiedzialności. Poznania-
kom z innych fyrtli chcemy 
pokazać park, z którego 
jesteśmy dumni, oraz to, 
że transport rowerowy 
jest dobrą, ekologiczną 
alternatywą – mówi radna 
Maria Sokolnicka-Guzek, 
przewodnicząca Komisji 
Kultury, Rekreacji i Promo-
cji Starego Miasta.

PIĘKNIE ZIELONE STARE MIASTO
Do tegorocznej XXIII edycji konkursu 
„Zielony Poznań” wpłynęły 62 zgło-
szenia mieszkańców Starego Miasta. 
Komisja, oceniając zieleń, brała pod 
uwagę przede wszystkim ogólne wra-
żenie, staranność kompozycji kwiato-
wych i nakład włożonej pracy.

W tegorocznej edycji zgłoszono 31 
zielonych podwórek, 30 balkonów, 

okien i loggii oraz 1 ogród przydomowy.
W konkursie udział wzięli mieszkań-

cy, którzy chcieli się podzielić swoimi 

ogrodniczymi pasjami, zaangażowaniem 
w upiększanie Starego Miasta i zamiłowa-
niem do natury – informuje Alicja Wilak, 
przewodnicząca komisji osiedlowej.

Do kolejnego, miejskiego etapu, komisja 
zdecydowała się wytypować trzy zielone 
obiekty: podwórko z ulicy Składowej 11,12 / 
Towarowej 43, okno na ul. Kazimierza Wiel-
kiego 5B/124 oraz ogród z posesji Pułaskiego 
14/3. Wszystkim mieszkańcom dziękujemy 
za udział w konkursie. Na spotkanie przy 
kawie i wręczenie dyplomów zaprosimy 
osobiście każdego z uczestników.



Medaliści Spartakiady Seniorów. Fot. UMP
Industrialna przestrzeń Starej Papierni – nowa siedziba Zakładu. Fot. Tomasz Dworek
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JUBILEUSZOWE 10 LAT KLUBU SENIORA
Seniorzy ze Starego Miasta 
są optymistycznie nasta-
wieni do świata, pomagają 
też bardziej potrzebującym. 
Właśnie wysłali do ośrodka 
pomocy społecznej w Me-
djugorie w Bośni i Herce-
gowinie cztery wielkie kar-
tony przyborów szkolnych 
i plecaków.

W czwartkowe południe 
Klub Seniora w Szko-

le Podstawowej przy ulicy 
Krakowskiej wita głośnym 
przebojem Jožin z bažin, pan 
Kazimierz obsługujący sprzęt 
muzyczny kieruje mnie do 
kierowniczki Ewy Rakow-
skiej-Śmiglewskiej, która za-
jęta jest porządkami w sali 
telewizyjnej.

Klub jest czynny od poniedział-
ku do czwartku, od godz. 16:00 
do 19:00, ale jak widać, ciągle 
się u nas coś dzieje, w wakacje 
jeździmy na wycieczki, a teraz 
przygotowujemy się do dziesią-
tego jubileuszowego roku dzia-
łalności naszego klubu – mówi 
Ewa Rakowska-Śmiglewska. 
Choć zmienia się świat, takie 
miejsca są bardzo potrzebne, 
jednak trudno wyciągnąć sta-
romiejskich seniorów z domu. 
Są trochę jak niebieskie ptaki – 
chętnie korzystają z klubowych 
atrakcji, ale nie lubią się zrze-
szać – dodaje z uśmiechem.

Regularnie z licznych klubo-
wych zajęć i wycieczek autoka-
rowych korzysta 50 seniorów. 
Miesięczna składka wynosi 
20 złotych i przeznaczana jest 

na kawę i herbatę, a dzięki 
zaangażowaniu kierowniczki 
udaje się pozyskać wsparcie 
czy dofinansowanie z różnych 
życzliwych instytucji.

Jak podkreśla założycielka 
klubu, seniorzy na Starym 

Mieście to często nie 50 plus, 
a 80 plus, co zupełnie nie prze-
szkadza im uczyć się języków 
obcych, korzystać z internetu, 
regularnie uprawiać gimnasty-
kę czy poszukiwać życiowych 
partnerów. – Przez 10 lat dzia-
łalności klubu związało się 
ze sobą kilka par. Ale przede 
wszystkim ważne są przyjaź-
nie, panie często odwiedzają 
się wzajemnie, wspólnie wyjeż-
dżają do sanatorium, mogą się 
wygadać, porozmawiać o co-
dziennych troskach – zaznacza 
kierowniczka.

Seniorzy zadowoleni są, że 
siedziba ich klubu jest w szko-
le, bo korzyści z tego sąsiedz-
twa są obopólne. Na przykład 
pani Jadzia Pietrzak koordynu-
je czytanie i opowiadanie bajek 
dla dzieci, a dzieciaki, widząc 
jak fajnie można spędzać czas, 
zachęcają swoich dziadków 
i babcie do aktywności.

Zgłaszają się także do nas 
absolwenci podstawówki, 
dziś studenci, którzy w ramach 

wolontariatu albo praktyk pro-
wadzą zajęcia rehabilitacyjne 
czy warsztaty psychologicz-
ne – mówi pani Ewa.

Takie elementy ekologicznej 
i społecznej działalności jak 
swapping party albo bank 

żywności popularnie są wśród 
hipsterskiej młodzieży. Senio-
rzy choć nie nazywają swoich 
działań w ten sposób, także 
wymieniają się odzieżą i dzielą 
żywnością.

Czego potrzebują staromiej-
scy seniorzy? Dajemy sobie 
radę, staramy się cieszyć ży-
ciem i pomagać innym, mówi 
kierowniczka klubu. Mamy 
jedną prośbę: wielką popu-
larnością cieszą się wieczorki 
taneczne, a nie mamy przeno-
śnego sprzętu grającego z płyt. 
Konieczne są dobre głośniki, bo 
nasi podopieczni nie zawsze 
dobrze słyszą. Bylibyśmy 
szczęśliwi, gdyby ktoś zechciał 
przekazać nam działającego 
boomboksa.

Z okazji jubileuszu seniorom 
życzymy przede wszystkim zdro-
wia i radości życia. Dziękujemy, 
że jesteście! Swoją działalnością 
integrujecie pokolenia, pokazując 
fajne i ciekawe Stare Miasto.

Autor: Tomasz Dworek

NAJWIĘCEJ MEDALI DLA STAREGO MIASTA
Aż 22 medale zdobyli miesz-
kańcy naszego osiedla na I Po-
znańskiej Spartakiadzie Senio-
rów zorganizowanej w ramach 
projektu Trener Senioralny AWF.

Spartakiada cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, naj-
więcej uczestników wzięło 
udział w biegu na 1 km, strzela-
niu z broni krótkiej, zawodach 
tenisowych, ringo, ale także 
w tak oryginalnej dyscyplinie 
jak strzelanie z procy!

10 medali dla Starego Miasta 
zdobył Roman Barański, 9 Bog-
dan Janusz, 1 Mieczysław Kubiak. 
Najlepszą reprezentantką okaza-
ła się Danuta Kostyniuk, zdobyw-
czyni dwóch krążków.

Zachęcamy seniorów z nasze-
go osiedla do udziału w bezpłat-
nych zajęciach prowadzonych 
przez doświadczonych trene-
rów ze Stowarzyszenia AWF – 
komentuje Mirosława Halilovic, 
z Zarządu Osiedla.

ZAKŁAD, ŻE SIĘ UDA!
Powitajmy na Starym Mieście pierw-
szy poznański Fab Lab! Zakład to 
kreatywna przestrzeń dla majsterko-
wiczów, miejsce realizacji własnych 
pomysłów i społecznej integracji.

Po tym, jak musieli wyprowadzić się 
z Jeżyc, na remont nowej przestrzeni 

na Starym Mieście udało im się zebrać 
100 tysięcy złotych! Dzięki wsparciu 
prezydenta Mariusza Wiśniewskiego 
na ul. Szyperskiej, w murach Starej Pa-
pierni, znaleziono dobrą przystań dla 
Zakładu.

To jedyne takie miejsce w Poznaniu, 
w którym można skorzystać z otwartych 
warsztatów, m.in. ślusarskiego, spawal-
niczego, krawieckiego, elektronicznego, 
drukarki 3D i fotostudia.

Rada Osiedla z radością powitała spo-
łeczną inicjatywę, udzielając wsparcia, 
traktując przedsięwzięcia realizowane 

przez Zakład jako wkład w budowę wię-
zi społecznych pomiędzy mieszkańcami 
i szansę na rewaloryzację zabytkowych 
budynków.

Przy nowym podejściu do rzemiosła, 
majsterkowania (a przecież bardzo po-
trzebujemy fachowców) Zakład oferuje 
możliwości realizowania swoich pasji 
i staje się miejscem kreowania dobre-
go stylu życia, uczy współdziałania 
i współodpowiedzialności.

Budynek Starej Papierni daje możli-
wości stworzenia kreatywnej przestrze-
ni, w której oprócz warsztatów mogą 
znaleźć się pomieszczenia dla innych 
społecznych inicjatyw. To także zdecy-
dowanie lepszy pomysł na wykorzysta-
nie papierni niż głośny klub muzyczny. 
Remont zaniedbanego budynku jest 
szansą na przypomnienie historycznej 
pamięci tego fyrtla – kiedyś ważnej 
dzielnicy przesyłowej i portowej.

Zawsze podziwiałem jeżycką 
inicjatywę, miejsce, gdzie można 
było wpaść, doszlifować drzwi do 
szafki, zmontować lampę, napra-
wić stary mikser, a przede wszyst-
kim skorzystać z rzemieślniczej 
wiedzy i wsparcia – mówi radny 
Tomasz Dworek. Teraz kreatyw-
nych młodych ludzi serdecznie wi-
tamy na Starym Mieście – dodaje.

SĄSIEDZI: MEDYCY NA MOSTOWEJ
Ulica Mostowa ma swoją hi-
storię zapisaną w książkach 
i dokumentach, na starych foto-
grafiach, w pamięci mieszkań-
ców i na fasadach kamienic. 
W jednej z nich pod numerem 
6 mieści się szkoła z 95-letnią 
tradycją, w której kształciły się 
pokolenia pielęgniarek i ratow-
ników medycznych.

W roku 1921 z inicjatywy 
Polskiego Czerwonego 

Krzyża powstała pierwsza 
w Polsce szkoła pielęgniarstwa. 
Na przestrzeni lat placówka 
przechodziła zmiany, dosto-
sowując się do zapotrzebowa-
nia na rynku pracy. Dziś pod 
nazwą Wielkopolskie Samo-
rządowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
nr 2 edukuje przede wszyst-
kim w zawodach medyczno-
-społecznych. Wraz z następu-
jącym procesem starzenia się 

populacji (co jak w soczewce 
widać szczególnie na naszym 
osiedlu) dużym zaintereso-
waniem cieszą się kierunki: 
opiekun medyczny, asystent 
osoby niepełnosprawnej, opie-
kun osoby starszej, opiekun 
w domu pomocy społecznej.

Oprócz tego można tu uzy-
skać dyplom pracownika so-
cjalnego oraz zdobyć zawód 
technika dentystycznego lub 
higienistki stomatologicznej. 

Nauka w szkole jest bezpłat-
na, nie ma ograniczeń wieko-
wych, a zajęcia odbywają się 
zarówno w trybie zaocznym, 
jak i dziennym.

Słuchaczy szkoły można 
spotkać m.in. na osiedlowych 
i miejskich festynach, gdzie 
służą poradami, np. ze zdrowe-
go stylu życia czy udzielania 
pierwszej pomocy.

Autorka: Lidia Koralewska



Aleje Marcinkowskiego wymagają rewaloryzacji. Fot. T. Dworek
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DUŻE PROBLEMY MAŁEGO FYRTLA
Rejon Szyperskiej, Piasko-
wej, Estkowskiego i na-
brzeża Warty to teren, gdzie 
w ostatnich latach doszło do 
wielu zmian w zakresie za-
budowy i zagospodarowa-
nia. Mocno zindustrializo-
wany obszar byłego portu 
rzecznego i magazynów 
stał się miejscem intensyw-
nej przemiany. Niestety, 
bez przemyślenia skutków 
urbanistycznych i społecz-
nych i należytego nadzoru 
miejskich służb.

Rada Osiedla Stare Miasto od 
wielu miesięcy prowadzi 

działania na rzecz poprawy 
sytuacji w tej okolicy, apelując 
do władz i podejmując liczne 
interwencje. Niestety, zmiany 
ciągle są niewystarczające.

Rada Osiedla zorganizowa-
ła dwa obywatelskie patrole 

i spotkania mieszkańców. Na 
każde z wydarzeń przybyło po 
kilkadziesiąt osób. Byli również 
dyrektorzy Zarządu Dróg Miej-
skich, a także przedstawiciele 
straży miejskiej i policji.

Po czerwcowym spotkaniu 
w Szkole Podstawowej nr 40 
i konsultacjach z mieszkańcami 

ZDM przygotuje nowy projekt 
komunikacji, przede wszyst-
kim uwzględniający ograni-
czenie prędkości pojazdów na 
Szyperskiej, traktowanej jako 
objazd zakorkowanego skrzy-
żowania. Wyremontowany 
zostanie także parking przy 
Piaskowej. Z kolei nad rzeką 
wstrzymana została kolejna 
wielopiętrowa inwestycja zna-
nego dewelopera.

Rada Osiedla przyjęła kil-
ka uchwał wzywających 
m.in. prezydenta miasta do 
podjęcia działań zabezpie-
czających mur oporowy, który 

w opinii Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego 
jest w fatalnym stanie, a także 
popierających wpisanie pozo-
stałości portowych do rejestru 
zabytków.

Rada domaga się też wstrzy-
mania wszelkich prac inwe-
stycyjnych do momentu wyty-
czenia brakującego fragmentu 
Szyperskiej w kierunku ul. Pół-
nocnej. Miejska Pracownia 
Urbanistyczna przystąpiła na 
wniosek Rady do prac związa-
nych z przygotowaniem miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Podczas osiedlowych patroli i w trakcie spotkań mieszkańcy 
wskazywali m.in. następujące problemy: nieprawidłowo parkujące 
pojazdy • nadmierna prędkość aut • pękające ściany w budynkach 
•hałas na osiedlu TBS • brak zieleni i częste przypadki jej niszczenia 
• dziurawe chodniki • brak bezpiecznych przejść dla pieszych • 
chaos przestrzenny • zaskakujące decyzje urbanistyczne • obawy 
o dalszą zabudowę (inwestycje nad Wartą i na terenie byłej palarni 
kawy Astra) • problemy z miejscami postojowymi.

To ważne, żeby w planowanej przestrzeni stworzyć wspólne zielone 
miejsca dla mieszkańców. Powstające budynki powinny mieć też 
wystarczającą liczbę tanich miejsc parkingowych. Dziś obserwujemy 
problemy, które wynikają m.in. z niewłaściwego wykorzystania par-
kingów podziemnych (np. na archiwum), co ma miejsce w biurowcu 
przy Szyperskiej – mówi radny Tomasz Dworek.

CZAS NA REWALORYZACJĘ ALEI MARCINKOWSKIEGO
Dziś północny fragment Alei Mar-
cinkowskiego zamiast zachwycać 
pierwotnymi założeniami architekto-
nicznymi i piękną zielenią, jest przede 
wszystkim dziurawym parkingiem. 
Pomimo prób odtworzenia trawnika 
pas pomiędzy jezdniami stał się nie-
estetycznym klepiskiem i miejscem 
wyprowadzania psów.

Od lat miejscy społecznicy czynią sta-
rania o rewitalizację tej historycznej 

przestrzeni. Propozycje dotyczą nie tylko 
rewaloryzacji miejsca, ale również przy-
wrócenia mieszkańcom i wszystkim po-
znaniakom wysokiej jakości użytecznej 
przestrzeni publicznej.

Temat wywołuje emocje. Uwagi zgłaszają 
kierowcy, chcący optymalnie dojechać do 
celu, a także mieszkańcy troszczący się 
zarówno o miejsca parkingowe, jak i wy-
obrażający sobie tę przestrzeń pełną drzew 
i zieleni. Opinie przedstawiają studenci 
i naukowcy z pobliskiego Uniwersytetu 
Artystycznego czy pracownicy sądów, 
policji, okolicznych biur i kancelarii. Jak 
podkreślają staromiejscy radni – to prze-
strzeń publiczna, dla wszystkich.

Podstawą do rozważań powinna być 
wieloletnia praca profesora Wiesława 

Krzyżaniaka, który przygotował kilka 
koncepcji odnowy tego reprezentacyjnego 
fragmentu Poznania. Rada Osiedla czeka 
także na projekt nowej organizacji ruchu, 
który przygotowuje Zarząd Dróg Miejskich.

Przy kompromisowych rozwiązaniach 
możliwe jest zachowanie większości ist-
niejących miejsc parkingowych. Ograni-
czone możliwości przestrzenne są jednak 
nieubłagane – nie wszyscy mieszkańcy 
zaparkują przed swoją kamienicą.

Dodatkowo, o co wnioskowali staromiej-
scy radni, decyzją Rady Miasta powięk-
szono sektor pierwszy Strefy Płatnego 

Parkowania, co uelastyczni możliwość 
parkowania posiadaczom identyfikato-
rów – zaznacza radny Paweł Ćwiąkało.

WIĘKSZE SEKTORY
PARKOWANIA
10 sierpnia rozszerzono za-
sięg dwóch sektorów strefy 
parkowania – pierwszego 
(obejmującego okolicę Stare-
go Rynku) i czwartego (obej-
mującego rejon ul. Półwiej-
skiej, Rybaki i Strzeleckiej).

Mieszkańcy centrum Po-
znania po wykupieniu 

identyfikatora mogą pozosta-
wiać auta w jednym z wyzna-
czonych sektorów, zazwyczaj 
najbliżej miejsca zameldowa-
nia. To dobre rozwiązanie, które 

ma jednak pewne mankamen-
ty. Często, zwłaszcza na grani-
cy sektorów, nie ma wolnych 
miejsc parkingowych, które 
dostępne są kilka metrów dalej, 
ale już poza wykupioną strefą.

W wyniku działań Rady Osie-
dla Rada Miasta Poznania, 
na wniosek radnego Łukasza 
Mikuły, przyjęła uchwałę o po-
większeniu sektora pierwszego 
(przez dodanie ul. Św. Wojciech, 
Działowa, plac Cyryla Ratajskie-
go oraz 3 Maja), a także sekto-
ra czwartego (przez dodanie 

obszaru ograniczonego ulica-
mi Św. Marcin od Podgórnej do 
Wysokiej, Wysoką, Szymańskie-
go, Krysiewicza, Ogrodową od 
Krysiewicza do Ratajczaka, 
Ratajczaka od Ogrodowej do 
Kościuszki, Niezłomnych).

Problem dostępności miejsc 
postojowych związany jest 
z brakiem elastyczności miej-
skich samorządów w kształ-
towaniu opłat za strefę, a tym 
samym prowadzenia sensow-
nej polityki parkingowej. Dziś 

bardzo trudno zaparkować 
np. na ulicy Rybaki czy Długiej, 
ale przez cały dzień sporo wol-
nych miejsc jest na parkingach 
pobliskiego Starego Browaru.

Radni ze Starego Miasta 
postulują także wydzielenie 
na niektórych ulicach miejsc 
postojowych tylko dla miesz-
kańców, co w Europie staje się 
coraz powszechniejszym roz-
wiązaniem. Przykłady można 
znaleźć m.in. w Szwajcarii czy 
Czechach.

O powiększenie sektora czwartego wnioskowaliśmy przede wszyst-
kich ze względu na głosy mieszkańców ulicy Rybaki, Kwiatowej, 
Strzałowej, Łąkowej i Długiej. Sytuacja parkingowa w tym rejonie 
bywa wyjątkowo trudna, dlatego też najbliższe okolice, jak Św. Mar-
cin, Podgórna, Wysoka czy Ogrodowa, powinny zwiększyć dostęp-
ność miejsc dla mieszkańców – mówi radny Marcin Liminowicz.

Od dłuższego czasu Rada Osiedla Sta-
re Miasto i władze Poznania rozważają 
zmiany tej historycznej przestrzeni, by 
dostosować jej wygląd do pozostałej 
części Alei Marcinkowskiego – mówi 
Michał Kondella, radny Osiedla Stare 
Miasto. Czas już na osiągnięcie dobrego 
kompromisu i na odpowiednie decyzje, 
uwzględniające w tej okolicy również po-
trzeby parkingowe mieszkańców i osób 
odwiedzających okoliczne instytucje.

Choć to istotny problem, 
nie chcemy sprowadzać 
dyskusji o rewitalizacji 
wyłącznie do kwestii 
miejsc parkingowych. 
Chcemy zwrócić uwa-
gę na publiczny aspekt 
i społeczną wartość 
miejsca – podkreśla 
radny Jacek Maleszka, 
przewodniczący komisji 
Polityki Przestrzennej 
i Rewitalizacji.KOMPROMISOWE TEMPO 30

Rozbudowywana strefa 
uspokojonego ruchu TEM-
PO 30 zwraca przestrzeń 
miasta pieszym, uspraw-
nia transport zbiorowy, 
daje komfort rowerzystom, 
a samochody poruszają się 
płynniej i z bezpieczną 
prędkością. Zmiany, które 
pojawiły się w centrum, są 
nowością dla wielu osób, 
dlatego zwracamy uwagę, 
że należy z dużą ostrożno-
ścią i spokojem korzystać 
z nowych rozwiązań.

Przyjazna przestrzeń to taka, 
w której dobrze się mieszka 

(Tempo 30 ogranicza znacząco 
hałas), wygodnie podróżuje 
i miło przebywa, dlatego zmia-
ny muszą być uzupełnione 
o „umeblowanie ulic”: ławkami, 

zielenią, oświetleniem. Rada 
Osiedla stara się, by wspólnie 
z Urzędem Miasta doprowadzić 
do sytuacji, w której lepsza prze-
strzeń wzbudzi w dawnych han-
dlowych ulicach nowy blask, 
mieszkańcy poczują ponownie 
wysoki komfort zamieszkania 
w samym sercu miasta, a odwie-
dzający zachwycą się różnorod-
nością Starego Miasta.

Ideą strefy jest kompromis: 
część przestrzeni zwracamy 
pieszym, ale nie zamykamy 
wszędzie ruchu samochodo-
wego. Trudności komunikacyj-
ne związane z wyłączeniem 
części ulic podczas remontu 
m.in. Kaponiery minęły, przy-
szedł czas na podróżowanie 
w spokojnym tempie 30km/h! 
– podkreśla radna Maria 
Sokolnicka-Guzek.



Ul. Składowa

Gołębia inspiruje. Fot. Wojtek Owczarzak
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NOWE ŁAWKI
I STOJAKI ROWEROWE
Potrzeby związane z małą 
architekturą są ogromne, 
a mieszkańcy wciąż zgła-
szają sporo propozycji lo-
kalizacji nowych ławek czy 
stojaków na rowery.

Biorąc pod uwagę ograniczo-
ne środki, wytypowanie 

miejsc, w których meble miej-
skie będą najbardziej potrzebne, 
to dla radnych trudne zadanie.

W ramach konsultacji przed-
siębiorcy, mieszkańcy i wła-
ściciele nieruchomości z ulicy 
Wrocławskiej zrezygnowali 
z ławek i donic na zieleń. Me-
ble te zamiast być miejscem 
spoczynku, gromadziły hała-
śliwe grupy pijące nielegal-
nie alkohol. Zaproponowano 
m.in. nowe lokalizacje donic 
z ulicy Wrocławskiej, ławek 
i stojaków rowerowych.

WIĘKSZY PORZĄDEK POD MOSTEM DWORCOWYM
Garaże rowerowe w okolicach Mostu 
Dworcowego miały być świetnym roz-
wiązaniem dla rowerzystów. Z boksów 
nie korzystali, niestety, cykliści.

Rowerzyści nie korzystali z boksów 
z wielu powodów – jak choćby brak 

jakiejkolwiek informacji o możliwości 
przechowywania jednośladów czy kiep-
ska lokalizacja na przedłużeniu ulicy 
Składowej, bez spójnej infrastruktury 
rowerowej.

O problemach związanych z niewłaści-
wym wykorzystaniem garaży Rada Osiedla 
informowała kilka miesięcy temu, wskazu-
jąc na potrzebę zmiany lokalizacji. Garaże 
zostały przewiezione do magazynów Za-
rządu Dróg Miejskich. Choć od postawienia 
pomieszczeń minęły raptem cztery lata, ich 
stan nie jest zadawalający. Skorodowane 

są fragmenty podłogi konstrukcji, przede 
wszystkim w wyniku kontaktu z wodą 
i ekskrementami. Miejskie służby miały 
także problem z rozbiórką, bo inwestor 
centrum handlowego  nie przekazał pełnej 
dokumentacji.

W opinii radnych zmagazynowanie 
boksów nie rozwiązuje problemów zwią-
zanych zarówno z załatwianiem potrzeb 
fizjologicznych pod Mostem Dworcowym, 
jak i z wykorzystaniem garaży.

Podczas wizytacji na zebraniu przed-
stawicieli Rady Osiedla i służb miejskich 
mieszkańcy ulicy Składowej prosili 
o zwiększenie patroli policyjnych w tym 
rejonie, wskazując na zagrożenia związane 
m.in. z kradzieżami.

Często w koszach na śmieci i w klat-
kach schodowych kamienic znajdowano 
porzucone, skradzione torebki i portfele. 
A Składowa choć jest jedną z najkrót-
szych dróg do dworca, jest równocze-
śnie słabo oświetlona, ma też niestety 
zaniedbaną infrastrukturę drogową 
i chodniki – komentuje radna Małgorzata 
Osińska.

Pijący alkohol na ławkach przy Wrocławskiej byli uciążliwi dla 
wszystkich: mieszkańcy czuli dyskomfort i zagrożenie. Wg przed-
siębiorców zniechęcali do robienia zakupów w sklepach. Dodatko-
wo sytuacje te nie przysparzały chluby Poznaniowi – podkreśla rad-
ny Sławomir Cichocki, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

ZTM usunął metalowe konstrukcje, 
które wykorzystywane były niezgod-
nie z przeznaczeniem. Garaże stały 
się noclegownią dla bezdomnych, 
a okolice bezpłatną toaletą, m.in. dla 
pasażerów dworca autobusowego. 
Choć w pobliżu Poznań City Center 
zlokalizowano sporo kamer, teren pod 
mostem nie był monitorowany – in-
formuje Małgorzata Osińska z Rady 
Osiedla Stare Miasto.

STAROMIEJSKIE INICJATYWY OSIEDLOWE
Magiczne i ekologiczne po-
dwórka, taneczne wieczo-
ry w klimacie milongi, a na 
ul. Gołębiej historyczny festyn 
z bramą czasu przenoszącą 
w średniowiecze! To tylko kil-
ka projektów zrealizowanych 
w ramach konkursu na Staro-
miejskie Inicjatywy Osiedlowe.

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się wydarze-

nia „Portalu do średniowiecza”, 
podczas których na ul. Święto-
sławskiej i Gołębiej można było 
przenieść się w dawne czasy. Ba-
jarze opowiadali ciekawe histo-
rie, były pokazy średniowiecznej 
sztuki barwierskiej, poznawano 
tajniki skryptorium i sztukę lepie-
nia garnków. Magię miejsca pod-
kreślały występy zespołu muzyki 
dawnej. W przedsięwzięciu, co 
ważne, brali udział staromiejscy 
lokalni przedsiębiorcy.

Warto dodać, że staromiejska 
komisja konkursowa doceniła 
również dwa projekty, które 
sfinansowano z innych środ-
ków budżetowych. Dzięki temu 
z dodatkowych zajęć sporto-
wych i wakacyjnych ekowarsz-
tatów skorzystało kilkadziesiąt 
dzieci ze Starego Miasta.

Jako radni szczególną uwagę 
zwracamy na projekty zgłasza-
ne przez mieszkańców, gdyż oni 

wiedzą najlepiej, czego oczekują 
i jak temu sprostać. Dla ocenia-
jących projekty znaczenie miały 
aspekty rewitalizacyjne w szero-
kim rozumieniu: ożywienie za-
niedbanych podwórek, wspólne 
sadzenie krzewów i kwiatów, 
zachęcanie mieszkańców do 
dbałości o swoje otoczenie czy 
integracja międzypokoleniowa – 
zaznacza Maria Sokolnicka-Gu-
zek, przewodnicząca Komisji 
Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz 
Promocji Starego Miasta.

W pierwszej edycji Rada Osie-
dla na inicjatywy przeznaczyła 
37 500 zł, w drugiej, jesiennej 
turze podzielono jeszcze sporą 
sumę – 22 500 zł.

WIANKI NA WARCIE!
Wianki na poznańskim Szelągu 
i parada sobótkowa były 100 lat 
temu jednymi z ważniejszych 
wydarzeń kulturalnych Pozna-
nia. Tradycja powróciła w tym 
roku.

Takich tłumów nad rzeką 
dawno nie widziano! Ludzie 
na lądzie pozdrawiali płyną-
cych łódkami, tratwami, mo-
torówkami i statkiem Widmo, 
czyli poznańskim tramwajem 
wodnym.

Barwny korowód łodzi prze-
płynął od mostu Przemysła, 
dawnej stoczni, pod most 
Rocha, gdzie odbył się pokaz 
sztucznych ogni i świateł. Swo-
je jednostki pływające uszyko-
wały rady osiedli. Stare Miasto 
reprezentowała sąsiedzka dru-
żyna, z oryginalnym, podświe-
tlonym ratuszem na tratwie, 
który przygotował Mikołaj Bet-
ka z ulicy Szyperskiej, zdolny 
uczeń Liceum Plastycznego.

MITYNG LEKKOATLETYCZNY
W czerwcu odbyła się III 
edycja Mityngu lekkoatle-
tycznego dla dzieci ze szkół 
podstawowych ze Starego 
Miasta, którego współorga-
nizatorami były Rada Osiedla 
i Szkoła Podstawowa nr 40.

Na stadionie przy ul. Gdań-
skiej młodzi zawodnicy 

ze szkół nr 13, 40, 75 i 82 brali 
udział w takich konkurencjach, 
jak: biegi na 60, 400, 600 m, 
sztafeta 8 × 200 m, rzuty piłką 
palantową i skoki w dal.

Zwycięzców udekorowano 
medalami, pucharami oraz 
okolicznościowymi dyploma-
mi, a szkoły otrzymały sprzęt 
sportowy. W sumie w zawodach 
uczestniczyło blisko 100 dzieci.

Mityng cieszy się dużym za-
interesowaniem zarówno dzie-
ci, jak i nauczycieli. Na pewno 
będziemy kontynuować tę 
imprezę i rozszerzać jej zakres 
w 2017 roku – podkreśla radny 
Michał Kondella.

Poziom merytoryczny 
większości propozycji 
był bardzo wysoki. Zależy 
nam na aktywnym uczest-
nictwie w realizowanych 
przedsięwzięciach, aby 
poznaniacy mieszkają-
cy na Starym Mieście 
czuli się gospodarzami 
swojego fyrtla i byli od-
powiedzialni za wspólną 
przestrzeń – podkreśla 
Zbigniew Burkietowicz, 
przewodniczący Zarządu 
Osiedla Stare Miasto.

Radni wskazali nowe usytu-
owanie małej architektury: ła-
wek m.in. przy ulicy Mostowej 
przy przystanku autobusowym 
na wysokości Muzeum Etno-
graficznego, na ul. Ratajczaka 
przy Bibliotece Uniwersytec-
kiej, donic: przy ulicach Wiel-
kiej i Wodnej.

Dodatkowe ławki sfinanso-
wane z budżetu Rady Osiedla 
pojawią się przy ul. Towarowej, 

przed budynkiem Uniwersy-
tetu Ekonomicznego. Radni 
zaproponowali również nowe 
stojaki na rowery: w okoli-
cach placu Wielkopolskie-
go, przy Poczcie Polskiej na 
Kościuszki, a także w kilku 
punktach Półwiejskiej, na 
miejscach wyłączonych z ru-
chu, m.in. przy skrzyżowa-
niu ulic Długiej, Ogrodowej 
i Kwiatowej.
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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), Paweł 
Ćwiąkało, Maria Sokolnicka-Guzek (pl. Wolności), Krzysztof Sroczyński (Chwali-
szewo),  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)

TA WAGA REMONTU WYMAGA!
Dzisiaj wagi są w większo-
ści poznańskich domów. Ta 
publiczna, znajdująca się na 
Alejach Marcinkowskiego, jest 
wyjątkowa. Jest zabytkiem 
i wymaga remontu.

Starsi z sentymentem wspo-
minają czasy, kiedy na uli-

cach można było sprawdzić 
swój ciężar. A jak jest dzisiaj? 
Dzieci dopytują rodziców, do 
czego służy ta dziwna czerwo-
na maszyna!

Symbol Poznania lat 80., nie-
stety, niszczeje, a przecież warto 

go zachować. Właśnie takie 
detale tworzą klimat miasta, 
mają sentymentalną wartość 
dla wielu poznaniaków, a przy 
odrobinie zaangażowania mogą 
stać się atrakcją turystyczną.

Przy okazji warto sprawdzić, 
jakie wówczas zakładano nor-
my wagowe. Czy w 2016 r. wciąż 
obowiązuje kanon 74 kg dla pań 

o wzroście 174 cm? Albo 78 kg 
dla panów mierzących 180 cm?

O stan i zachowanie wagi nie-
pokoją się radni, dlatego zwrócili 
się do Miejskiego Konserwatora 
Zabytków o zgodnie z prawem 
przejęcie i wyremontowanie 
urządzenia. Konieczna jest tu 
zgoda właściciela, którego nie-
stety nie udaje się odnaleźć.

NOWA SIŁOWNIA W PARKU
MARCINKOWSKIEGO
Już wkrótce w parku im. Karola Mar-
cinkowskiego zostanie uruchomiona 
kolejna na Starym Mieście siłownia 
zewnętrzna.

Budowa plenerowej siłowni to 
inicjatywa Rady Osiedla, zresztą 
nie pierwsza tego typu. Do tej pory 
osiedlowy samorząd sfinansował 
powstanie podobnych obiektów na 
skwerze w pobliżu mostu Królowej 
Jadwigi, w ogrodzie jordanowskim 
przy ul. Solnej oraz na terenie parku 
im. H. Wieniawskiego.

Ze względu na to, że park Mar-
cinkowskiego jest zabytkiem, tym 
razem konieczna była zgoda kon-
serwatora. Siłownia uzupełni ofertę 
rekreacyjną tego terenu, w którym 
funkcjonuje już skatepark, boisko 
do streetballa i plac zabaw dla 
najmłodszych.

SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!
Psie kupy to duży problem na 
Starym Mieście. Rada Osiedla 
od lat apeluje do mieszkań-
ców o sprzątanie po pupilach.

Większość właścicieli czwo-
ronogów dostosowuje się 

do postanowień prawa i ogólnie 

przyjętych zasad społecznych, 
szanuje także swoje otoczenie. 
Niestety, są i tacy, którzy porzą-
dek mają za nic, dlatego też radni 
poparli straż miejską w nakła-
daniu maksymalnych kar na 
niesprzątających – mówi radny 
Krzysztof Sroczyński.

UWAGA! Do dyspozycji mieszkańców przygotowano kilkadziesiąt 
tysięcy woreczków foliowych pomagających zbierać psie odchody. 
Zapraszamy na dyżury do siedziby Rady Osiedla przy ul. Młyńskiej 
11 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 17:00 do 
18:30. Pakiety woreczków wydawane są bezpłatnie!

Mamy nadzieję, że za pośrednictwem mediów i miłośników 
Poznania uda się szybko ustalić historię urządzenia, znaleźć 
właściciela, a potem środki na remont czerwonej wagi – ko-
mentuje radna Natalia Chojara, członek Zarządu Osiedla.

PUNKTY DYSTRYBUCJI „KURIERA STAROMIEJSKIEGO”
Sklepy Społem: ul. 27 Grudnia 13, Młyńska 7, Ratajczaka 25, pl. Wielkopolski 3-3A, Biblioteka Raczyń-
skich na Chwaliszewie i przy pl. Wolności, Świetlica Cafe (Krakowska 9A), pl. Bernardyński – stragan 
w pobliżu przystanku tramwajowego, Bar U nas / U Dziadka – na ul. Szkolnej, Kawiarnia Dobra (No-
wowiejskiego 15), stowarzyszenie Lepszy Świat (Libelta 22), Klub Seniora „82” na Krakowskiej 10, 
na Fredry i Wielkiej 1, MOPR na ul. Ratajczaka 5, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Św. Marcin 69).


