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JAKI JEST BUDŻET STAREGO MIASTA 2018?
Remonty szkół, doposażenie 
placów zabaw, inwestycje 
drogowe i staromiejskie 
granty – to najważniejsze 
elementy budżetu Starego 
Miasta na 2018 rok, który 
przyjęła Rada Osiedla.

Dziś głównym problemem 
jest wyludniające się cen-

trum Poznania. Dlatego pod-
stawowymi celami staromiej-
skiego samorządu na rok 2018 
są budowa dobrosąsiedzkich 
relacji i poprawa warunków 
życia mieszkańców.

– Tym zadaniom podporząd-
kowaliśmy przyszłoroczne 
wydatki. Przeznaczymy na 
nie łączną kwotę prawie 1 mln 
283 tys. zł – informuje Zbigniew 
Burkietowicz, przewodniczący 
Zarządu Osiedla.

Ponad 250 tys. zł do dyspozy-
cji na Starym Mieście otrzymał 
Zarząd Dróg Miejskich. W tym 
roku wyremontowane zostaną 

mocno zniszczone chodniki 
m.in. na ulicy Solnej (po stro-
nie południowej, od Kościuszki 
do Młyńskiej) i alei Niepodle-
głości (od Cichej w kierunku 
ul. Przepadek).

– Część budżetu zarezerwo-
wano na nowe nasadzenie 
zieleni i małą architekturę – 
informuje radny Jacek Malesz-
ka, przewodniczący Komisji 
Rewitalizacji.

Na liście koniecznych remon-
tów chodników znalazły się 
ulice Libelta (wzdłuż budyn-
ków wojskowych), Ratajczaka 
oraz północny odcinek ul. Solnej 
przy Szkole Muzycznej. Na prze-
szkodzie stoją jednak względy 
własnościowe oraz planowane 
duże inwestycje miejskie.

– Stan staromiejskich dróg 
i chodników poprawi się 
m.in. w wyniku trwającej re-
witalizacji Św. Marcina. Roz-
począł się także remont ul. Ry-
baki. Władze zarezerwowały 
też pieniądze na przebudowę 
ulic Taczaka i Garncarskiej – 
podkreśla Andrzej Rataj, prze-
wodniczący Rady Osiedla

Jest szansa, że dzięki środkom 
ze Strefy Płatnego Parkowania 
uda się rozpocząć naprawę 
chodników na ul. Królowej 
Jadwigi od ul. Karmelickiej do 
ul. Półwiejskiej oraz ul. Cichej. 
Kolejna ważna inwestycja to 
dalsza modernizacja Ogrodu 
Jordanowskiego nr 1.

170 tys. przeznaczono na 
działania obywatelskie, w tym 
dofinansowanie wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży oraz 
aktywizację seniorów. Z tej 
puli 74 tys. radni przezna-
czyli na projekty kulturalne 
i społeczne realizowane przez 
mieszkańców.

W 2017 roku lokalni aktywi-
ści zorganizowali m.in. pokazy 

starego kina, warsztaty foto-
grafii dla dzieci, kawiarenkę 
senioralną, zajęcia dla „Taty ze 
Starego”, a przechadzki z prze-
wodnikiem przyciągały nawet 
200 osób podczas jednego spa-
ceru – podkreśla radny Tomasz 
Dworek.

– Staramy się remonto-
wać placówki i doposażać 
place zabaw, żeby rodziny 
i dzieci miały jak najlepsze 
warunki. Na te cele mamy 
ponad 380 tys. zł – podkre-
śla radna Maria Sokolnic-
ka-Guzek, przewodnicząca 
Komisji Kultury. Rada Osie-
dla planuje także systema-
tyczną modernizację budyn-
ków szkolnych, w tym klas 
i toalet – dodaje.

RÓWNY BRUK NA WODNEJ I WOŹNEJ
Na ul. Wodnej swoje prace kończy Aquanet. Prace poznań-
skiej spółki wodociągowej wymagały ingerencji w zabyt-
kową nawierzchnię, która na razie zostanie odtworzona 
tymczasowo, aby ulica jak najszybciej była przejezdna.

W tym roku na Wodnej 
przeprowadzona zosta-

nie kompleksowa wymiana na-
wierzchni. Prace realizowane 
będą pod nadzorem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków.

Przetarg zostanie ogłoszony 
wiosną, a prace powinny ru-
szyć w pierwszym półroczu 
2018. Nie będą one prowa-
dzone na krótkim odcinku 

w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Garbary, gdzie znajduje 
się asfaltowa nawierzchnia. 
Magistrat przygotowuje się 
także do remontu nawierzch-
ni Starego Rynku. Trwa dys-
kusja, w jaki sposób rewalo-
ryzowany będzie bruk. Swoją 
koncepcję MKZ przedstawi 
w formie testowo ułożonego 
fragmentu.
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PARKING NA PLACU MICKIEWICZA
TYLKO DO CZERWCA 2018!
234 wolne miejsca pod Kaponierą, a przy Filharmonii i Te-
atrze Wielkim kilkadziesiąt nielegalnie zaparkowanych aut! 
Zniszczone chodniki, trawniki i znak drogowy, samochody 
parkujące pod pomnikami – czy tak ma wyglądać kultura 
wysoka w Poznaniu?

Radni ze Starego Miasta nie 
po raz pierwszy poruszają 

problem nielegalnego parko-
wania w centrum miasta. Nie 
jest to kwestia braku wolnych 
miejsc. Po godzinie 18.00, czy-
li po rozpoczęciu wydarzeń 

kulturalnych, tablice informa-
cyjne wskazują zawsze ponad 
200 wolnych stanowisk.

Do działań promujących 
porządek i właściwe parko-
wanie powinny przyłączyć 
się zarówno Filharmonia, jak 

Z jednej strony trzeba pro-
mować parking pod Kapo-
nierą, a z drugiej – usku-
teczniać działania straży 
miejskiej. Wniosek radnego 
Marcina Liminowicza, któ-
ry wskazywał na niszcze-
nie chodników przed operą 
i proponował m.in. ustawie-
nie słupków na ul. Fredry, 
nie uzyskał akceptacji miej-
skiego plastyka.

Stary Marych jest jednym 
z najczęściej fotografowa-
nych pomników w Poznaniu. 
Znajduje się na popularniej 
ulicy handlowej i choćby 
dlatego skwer wokół Stare-
go Marycha powinien być 
oczkiem w głowie miejskich 
służb. Ale, niestety, nie jest!

Starty Marych – facet w bobie 
z daszkiem i teką zawieszo-

ną na ramie roweru – to ważny 
punkt turystycznej przestrzeni 

Starego Miasta, gdzie zawsze 
jest wuchta wiary. Tutaj można 
umówić się na koleżeńskie spo-
tkanie albo randkę, aktywiści 
zbierają podpisy, rowerzyści 
zostawiają swoje dwa kółka, 
a zmęczeni zakupami mogą 
przysiąść na ławeczkach.

ALE PORUTA!
GEMELA WOKÓŁ STAREGO MARYCHA!

Dziś, niestety, kostki bruko-
we wokół pomnika są ruchome, 
a w niektórych miejscach po 
prostu ich brakuje. Jest spo-
ro petów i innych śmieci. Co 
więcej, okazało się, że cztery 

toporne ławki będące reklamą 
firmy brukarskiej znajdują się 
tu od lat prawdopodobnie nie-
legalnie. Nie są także zgodne 
z katalogiem mebli miejskich.

Po interwencji staromiejskich 
radnych Zarząd Dróg Miejskich 
postanowił ławki… usunąć.

– Nie o to chodziło radnym. 
Chcieliśmy zwrócić uwagę 
na nieporządek, który panuje 
wokół pomnika. Ławki są tam 
bardzo potrzebne, ale przede 
wszystkim to miejsce z ogrom-
nym potencjałem powinno za-
chwycać poznaniaków i tury-
stów. Warto przestrzeń wokół 
pomnika sensownie zaprojek-
tować. Pierwsze prace porząd-
kowe zostały już poczynione 
w sąsiedztwie przystanku 
tramwajowego, które sfinanso-
wano z budżetu osiedlowego 
już w 2014 roku – komentuje 
radny Tomasz Dworek.

Zarząd Dróg Miejskich do-
maga się jednak od Rady Osie-
dla pieniędzy na nowe ławki. 
Wszelkie inwestycje infrastruk-
turalne radni starają się zawsze 
konsultować z mieszkańcami, 
którzy wskazują przede wszyst-
kim uliczki i miejsca poza strefą 
turystyczną i handlową, dlate-
go warto by magistrat znalazł 

szybko środki na uporządko-
wanie albo choćby sprzątnię-
cie placyku wokół turystycznej 
atrakcji. Żeby nie było poruty!

Na bałagan wokół pomnika 
i brak kostek – także tych z lo-
gotypami sponsorów – radni 
wskazywali już w pismach 
do Zarządu Dróg Miejskich 
w maju 2015 roku, a w 2013 
na potrzebę umieszczenia in-
formacji o Starym Marychu. 
A przecież wystarczyłby QR 
kod umieszczony na estetycz-
nej ławeczce, do zeskanowania 
smartfonem i z odnośnikiem do 
strony WWW z ciekawą, rzetel-
ną informacją o pomniku.

Fani gwary mogliby przy-
gotować akuratny tekścik. 
Kto wie, może nawet pobliski 
McDonald albo magistrat czy 
inne instytucje udostępniłyby 
bezpłatnie sieć internetową? 
Byłaby to świetna promocja po-
znańskiej gwary! I nie potrzeba 
na to wuchty bejmów!

i Teatr Wielki. Osoby kupujące 
bilety mogłyby np. otrzymy-
wać informację o parkingach, 
takie wskazówki warto pro-
mować na stronach interneto-
wych. To właśnie poznańskie 
elity muszą promować kultu-
ralne zachowania i lokalny 
patriotyzm.

Najlepiej zacząć działać już 
teraz, bo zgodnie z zapowie-
dziami Zarządu Dróg Miejskich 
parking na placu Mickiewicza 
będzie funkcjonował do końca 
czerwca 2018 roku.

Radni zwracają także uwa-
gę na nieskuteczne działania 

marketingowe miejskich par-
kingów. Dotyczy to zarówno 
Kaponiery, jak i Za Bramką.

WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL
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Po wielu miesiącach udało się 
zrealizować pierwsze prace 
związane z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego na ulicy 
Szyperskiej. Niestety, nie 
wszystkie postulaty miesz-
kańców zostały uwzględnio-
ne przez Miejskiego Inżyniera 
Ruchu i ZDM.

Ulicę objęto strefą Tempo 
30, udało się także wybu-

dować dwa progi zwalniają-
ce. Konieczne było ustawienie 

kilku słupków, by wyelimino-
wać bezmyślne utrudnianie 
widoczności.

Podczas spotkania z urzędni-
kami, które odbyło się 12 grud-
nia, mieszkańcy przedstawia-
li kolejne wnioski, ale przede 
wszystkim zaskoczeni zostali 
informacją o zakazie parko-
wania przy Piaskowej. Takie 
rozwiązanie nie zostało wcze-
śniej przedstawione przez ZDM. 
Okazuje się, że droga nie spełnia 
wymogów przeciwpożarowych. 

– Istnieje szansa na zwiększenie liczby miejsc postojowych na 
uliczce pomiędzy Piaskową a Szyperską, ale pod warunkiem 
wprowadzenia tam ruchu jednokierunkowego. Trasa ta znajdu-
je się w administracji PTBS, która skłonna jest rozważyć takie 
rozwiązanie, zakładając, że miejsca służyć będą mieszkańcom 
na podstawie identyfikatorów strefy parkowania czy innych 
rozwiązań – informuje radny Tomasz Dworek.

MIASTO NIE SPRZEDA DZIAŁKI PRZY CYTADELI
Miasto Poznań nie sprzeda działki przy Cytadeli prywatnej 
szkole wyższej Collegium Da Vinci na potrzeby kolejnego 
w okolicy akademika. Nie pozwalają na to przepisy prawa, 
a uczelnia chciała nabyć ten teren z 50-procentowym ra-
batem. Przeciwko tej inwestycji protestowali mieszkańcy 
z ulicy Kutrzeby.

Rada Osiedla Stare Miasto 
zorganizowała kolejne 

spotkanie, podczas którego 
o przyszłości fyrtla mieszkań-
cy rozmawiali z urzędnikami, 
a także z władzami Collegium 
Da Vinci i przedstawicielem 
deweloperskiej spółki Ataner. 
Działania koordynuje radny 
Tomasz Dworek. 

Miasto dziś nie jest zainte-
resowane zbyciem działki, 
otwarte jest natomiast na 

rozmowy z wyższą uczelnią 
na temat przeznaczenia tych 
terenów np. pod budynki dy-
daktyczne. Dziś tam znajduje 
się bardzo potrzebny w tym 
rejonie parking, na którym 
swoje auta pozostawiają nie 
tylko studenci i naukowcy, ale 
także urzędnicy z pobliskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (urząd 
zapewnia tylko 44 miejsca!).

Sporo emocji wywołała dys-
kusja dotycząca Starej Rzeźni 

i poziomu zabudowy użytko-
wo-mieszkalnej. Według in-
formacji prasowych właściciel 
działki chce jeszcze większego 
zagęszczenia budowlanego, co 
jednak będzie stwarzało pro-
blemy dla całych Garbar.

Rada Osiedla ponownie 
zwróciła się z wnioskiem 
o wywołanie miejscowego 
planu zagospodarowania dla 
terenów wzdłuż torów kolejo-
wych. Radni będą nadal mo-
nitorować działania związane 
z inwestycją w Starej Rzeźni, 
a także z mocno wyeksplo-
atowanym, ale potrzebnym 
lodowiskiem Bogdanka. Waż-
nym elementem tej przestrzeni 
jest utworzenie nowego parku 

w sąsiedztwie Wzgórza Świę-
tego Wojciecha.

– Wybudowanie w tym 
miejscu budynków służą-
cych dydaktyce wydaje się 
sensownym rozwiązaniem, 
zdecydowanie lepszym niż 
kolejne blokowisko. Pa-
miętać należy, że w przy-
szłym roku nowe osiedle 
w tym fragmencie Starego 
Miasta, w pobliżu torów 
kolejowych i planowanej 
pierwszej ramy komuni-
kacyjnej, stawiać będzie 
spółka Ataner – informuje 
radny Jacek Maleszka.

się 26 drzew zamiast dotych-
czasowych 21.

Po raz kolejny radni zwra-
cają uwagę na bałagan wokół 
pawilonu Krzyżanowskiego 
i fatalny stan budynku. – War-
to przypomnieć, że kantor 
przy ul. Garbary jest obiek-
tem zabytkowym i ważnym 
elementem dziedzictwa hi-
storycznego i przemysłowego 
Poznania. Niestety, pomimo 
działań Miejskiego Konser-
watora Zabytków lekcewa-
żone są nie tylko konserwa-
torskie zalecenia, ale także 
podstawowe obowiązki, jak 
zachowanie porządku wokół 
posesji – komentuje radny 
Sławomir Cichocki.

BEZPIECZNIEJ, ALE Z PROBLEMAMI

Rada wystąpiła do straży miej-
skiej o powstrzymanie akcji 
mandatowej.

Na wiosnę wypięknieje skwer 
Bohaterów Akcji Bollwerk. 
Projekt rewaloryzacji zieleni 
obejmuje nasadzenia drzew, 
a także nowe wyspy traw i róż. 
Posadzone prawie 10 lat temu 
jarzębiny nie rosły, a w ostat-
nich dwóch latach wiele z nich 

obumarło. W ramach projek-
tu przewidziano zastąpienie 
umierających jarzębin klona-
mi polnymi oraz jabłoniami 
ozdobnymi, w sumie pojawi 

WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL
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Zawsze warto rozmawiać 
o przestrzeni wspólnej 
i koncepcjach zagospoda-
rowania wolnych terenów. 
Do tej pory twórczą swobodę 
magistrat pozostawiał de-
weloperom – niezależnie od 
wielkości i usytuowania in-
westycji. Jakie są rezultaty?

Skutki są co najmniej nie-
zadowalające: od szko-

dliwych dla miejskiej tkanki 
centrów handlowych, wysy-
sających życie ze śródmieścia, 
poprzez tak zwany dworzec ko-
lejowy po mnóstwo mniejszych 
pasożytów budowlanych – bez 
odpowiedniej liczby miejsc par-
kingowych, bez szacunku dla 
sąsiadów i zieleni.

Magistrat zapowiada ochronę 
walorów Starej Rzeźni, która 
niebawem ma zostać zrewi-
talizowana, choć dziś jest 
miejscem drobnego handlu 
odwiedzanym w każdy week-
end przez tłumy poznaniaków. 
Z doniesień medialnych wyni-
ka, że powstała koncepcja za-
gospodarowania tej przestrze-
ni, ale także, że bank będący 
właścicielem terenów domaga 
się jeszcze większego PUM, 
czyli powierzchni użytkowo-
-mieszkalnej. Czy znów chodzi 
o to, żeby z działki „wyciągnąć” 

OSADA ŚW. GOTARDA. SĄ ZAŁOŻENIA REWITALIZACYJNE
Przy okazji Euro 2012 udało 
się uporządkować skwer 
przy ul. Garbary będący czę-
ścią dawnej osady św. Go-
tarda. Przestrzeń ta wymaga 
jednak całościowych dzia-
łań rewitalizacyjnych. Od 
wielu miesięcy urzędnicy, 
miejscy aktywiści i staro-
miejscy radni pracują nad 
koncepcją upamiętnienia 
przedlokacyjnej osady.

Właśnie powstała koncep-
cja zagospodarowania 

terenu, przestrzeni po dawnym 
klasztorze dominikańskim. Za-
łożenie obejmuje odtworzenie 
i wyeksponowanie historycz-
nego układu wirydarza.

Projekt uwzględnia odpo-
wiednio dobraną zieleń odtwa-
rzającą brakującą zabudowę 

po stronie północnej i wschod-
niej, oświetlenie całego obiek-
tu oraz elementy małej archi-
tektury włącznie z odbudową 
starej studni pośrodku placu 

poklasztornego. Działania re-
waloryzacyjne mają objąć tak-
że fragment skweru od strony 
ulicy Stawnej.

– To wyjątkowe miejsce, symboliczne dla historii miasta, nie 
powinno być więc psią toaletą, ale wizytówką Poznania. Jest 
szansa, że przestrzeń osady św. Gotarda uzyska należytą rangę 
i stanie się ważnym punktem historycznej edukacji i rekreacji 
mieszkańców Starego Miasta – mówi radny Andrzej Rataj.

STARA RZEŹNIA I OSTRÓW TUMSKI:
KONIECZNE SĄ KONSULTACJE!

XIX-wieczny młyn parowy 
w Antoninku, a konserwator 
zabytków do dziś nie może 
wymóc na inwestorze zabez-
pieczenia niszczejącego pa-
wilonu Krzyżanowskiego na 
Garbarach.

Magistrat planuje także inwe-
stycje na Ostrowie Tumskim, 
na terenach po elektrociepłow-
ni, które będą miały wpływ 

na komunikację na Starym 
Mieście.

Z projektu przedstawione-
go przez Miejską Pracownię 
Urbanistyczną nie wynika, 
jak zaplanowano komunika-
cję dla ponad tysiąca miesz-
kań i obiektów poprzemy-
słowych. Nie przedstawiono 
także sensownej organizacji 

maksymalny zysk, czyli budo-
wać wyżej i gęściej?

Władze miasta zapewniają, 
że nie zgodzą się na kiepskie 
rozwiązania. Jednak w Pozna-
niu dochodziło już do różnych 
wypaczeń czy nieprawidło-
wości: spłonęły zabytkowe 
spichlerze na Starołęce i Na-
dolniku, deweloper zburzył 

ruchu, skupiając się na kład-
kach pieszo-rowerowych 
i pomijając znaczące projek-
ty kolejowo-drogowe mające 
wpływ na komunikację w cen-
trum miasta.

Już dziś proponowany dojazd 
przez Estkowskiego (dalej Pan-
ny Marii) i od wschodu przez 
Śródkę i ul. Hlonda generuje 
korki. A co będzie po powsta-
niu nowej dzielnicy?

Konieczne jest dokończenie 
pierwszej ramy komunikacyj-
nej, a tym samym odciążenie 
i zmiana charakteru ulic Solna – 
Estkowskiego – Wyszyńskiego.

Rada Osiedla podjęła uchwa-
łę, przekonując o korzyściach 
z takiego rozwiązania. To dzia-
łanie niezbędne w kontekście 
planowanej linii tramwajowej 
z Naramowic ulicą Garbary 
czy budowy trzeciego i czwar-
tego toru kolei aglomeracyjnej 
i przebudowy całej infrastruk-
tury komunikacyjnej.

WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL
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NA CHWALISZEWIE I NAD WARTĄ
Prace nad miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego dla Chwaliszewa 
rozpoczęły się w 2008 roku, 
a nad aktualnymi założenia-
mi pracuje Miejska Pracow-
nia Urbanistyczna.

W miejskim studium za-
gospodarowania prze-

strzennego z 1992 roku Chwali-
szewo przewidywane jest jako 

ciąg pieszo-rowerowy w trakcie 
królewsko-cesarskim. Obecnie 
założenie zakłada nad Wartą 
budowę samochodowego rin-
gu komunikacyjnego (pierwszej 
ramy), który początkowo miał 
być włączony w koncepcję re-
witalizacji Starej Gazowni. Miej-
ska Pracownia Urbanistyczna 
nowe założenia przedstawi na 
początku 2018 roku. Po uchwale-
niu nowego planu należy wziąć 

pod uwagę inne założenia ko-
munikacyjne i te dotyczące ko-
rzystania z terenów zielonych 
i rekreacyjnych nad Wartą.

O zmianach na Chwalisze-
wie i nad Wartą dyskutowali 
mieszańcy i urzędnicy podczas 
kolejnego spotkania zorgani-
zowanego przez Radę Osiedla 
w filii Biblioteki Raczyńskich.

Radny Tomasz Dworek zwrócił 
uwagę na konieczność szerszego 
spojrzenia na układ komunika-
cyjny w tym punkcie. Należy pa-
miętać o koncepcji dokończenia 
północnego odcinka pierwszej 
ramy komunikacyjnej wzdłuż 
Cytadeli, a tym samym uspoko-
jenia ruchu na dwujezdniowej 
dziś ulicy Estkowskiego.

Radny Andrzej Rataj w dyskusji 
dotyczącej dokończenia pierw-
szej ramy przypomniał, że miesz-
kańcy nie chcą na Chwaliszewie 
deptaku. Chcieliby natomiast 
wprowadzenia strefy Tempo 30, 
poprawy estetyki i polepszenia 
sytuacji parkingowej.

Dzięki działaniom aktywi-
stów, a także staromiejskich 
radnych, udało się doprowadzić 

REWITALIZACJA

REWITALIZACJA: BERNARDYNY
I BRAMA WRONIECKA
Nie będzie parkingu pod pla-
cem Bernardyńskim. Prze-
ciwko inwestycji przema-
wiają przede wszystkim 
argumenty ekonomiczne, 
ale także społeczne.

Trudno wyobrazić sobie zgo-
dę kupców na zawieszenie 

działalności na co najmniej dwa 
lata, a tyle trwałyby prace bu-
dowlane. Nie sposób pogodzić 
także wszystkich interesów 
użytkowników targowiska, bo 
sprzeczne postulaty na wielu 
spotkaniach przedstawiały 
grupy mieszkańców i kupców – 
zaznacza radny Andrzej Rataj.

W opinii władz miasta budowa 
maksymalnie 130-miejscowego 
parkingu pod zabytkowym pla-
cem nie pozwoli na finansowe 

zbilansowanie inwestycji, 
zwłaszcza w kontekście nowego 
sąsiedniego parkingu przy ul. Za 
Bramką i planów budowy obiek-
tu przy Marii Magdaleny.

Problemem pozostaje kwestia 
przesunięcia przejścia dla pie-
szych i m.in. ułatwienia tury-
stycznej komunikacji pomiędzy 
Starym Miastem a Wzgórzem 
Św. Wojciecha. Na szczęście 
w ostatnich miesiącach dzięki 
działaniom radnych poprawio-
no sygnalizację w tym punkcie 
oraz na skrzyżowaniu Garbar 
z Estkowskiego.

Miasto rozważa usytuowanie 
parkingu dla autobusów w oko-
licach ulicy Księcia Józefa. Loka-
lizacja ta może być problema-
tyczna, ale może też przyczynić 
się do turystycznego ożywienia 

– Jest szansa na działania 
rewitalizacyjne przestrze-
ni Bramy Wronieckiej. Nie 
chodzi jednak o odbudowę 
średniowiecznej budowli, 
której najstarsza część 
znajduje się i tak w paśmie 
jezdni Małych Garbar. Pla-
nowana jest ekspozycja 
ówczesnych obwarowań 
z uporządkowaniem prze-
strzeni – informuje radny 
Michał Kondella.

– Pod koniec ubiegłego roku 
magistrat ogłosił konkurs na 
projekt przeprawy, a działa-
nia są tak zaplanowane, żeby 
kładka mogła cieszyć pozna-
niaków i turystów w połowie 
2021 roku. Opracowana zo-
stała już koncepcja drogowa 
z planami wybudowania ulicy 
Nowej Ewangelickiej, która 
dziś znajduje się na terenie 
administrowanym przez spół-
ki gazownicze – informuje 
radny Krzysztof Sroczyński.

do zmiany koncepcji kładki Ber-
dychowskiej. Nowy projekt nie 
będzie musiał uwzględniać kry-
tykowanych pruskich przęseł 
z mostu na Starołęce.

Planowana kładka będzie 
obiektem pieszo-rowerowym 
przeznaczonym dla dwóch grup 
użytkowników, z możliwością 
wjazdu pojazdów policji, pogoto-
wia i innych służb miejskich. Po 
stronie Zagórza powstanie także 
punkt widokowy w stronę kate-
dry. Natomiast stare kratowni-
ce z Dębiny wykorzystane będą 
przy okazji budowy kolejnej 
przeprawy przez Wartę.

Wzgórza Św. Wojciecha. Takie 
atrakcje, jak kościół i poznańska 
Skałka, cmentarz Zasłużonych 
Wielkopolan, Cytadela, nie są 
dziś przygotowane na intensyw-
ny ruch turystyczny.

Jak zauważa radny Tomasz 
Dworek, wszelkie działania 
rewitalizacyjne w tym rejonie 
związane są z dokończeniem 
pierwszej ramy komunikacyj-
nej, a tym samym połączeniem 
tkanki miejskiej historycznego 
centrum ze Wzgórzem Św. Woj-
ciecha i terenami Starej Rzeźni.

Uspokojenie ruchu w paśmie 
ulic Solna – Wolnica – Małe 
Garbary – Estkowskiego i prze-
niesienie go w okolice Cytadeli 

ma także znaczenie dla ożywie-
nia Ostrowa Tumskiego i Śród-
ki, przestrzeni oderwanych 
dziś od Starego Miasta.
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WARZYWNIAK PRZY 23 LUTEGO
JEST POTRZEBNY!
Nad likwidacją kiosku wa-
rzywniczego przy ul. 23 Lu-
tego zastanawia się miejski 
plastyk. Rada Osiedla Stare 
Miasto podjęła uchwałę, 
w której postuluje pozosta-
wienie i odnowienie pawilo-
nu, zwracając uwagę na jego 
społeczne znaczenie.

Radni uważają, że kioski czy 
stragany są ważnymi ele-

mentami miejskiej przestrzeni 
i warto do katalogu miejskich 
mebli wpisać parametry ta-
kich konstrukcji. Pomimo że 
w sąsiedztwie znajduje się 
plac Wielkopolski oferta wa-
rzywniaka spotyka się z dużym 
zainteresowaniem okolicznych 
mieszkańców i osób odwiedza-
jących Stare Miasto.

Kiosk znajduje się na skwe-
rze Romana Wilhelmiego, któ-
ry w opinii radnych wymaga 
większej dbałości, niż ma to 
dziś miejsce. W przyszło-
ści powinno się opracować 
nową przyjazną koncepcję 
dla tego zielonego fragmen-
tu Starego Miasta, wcześniej 

przygotowując społeczną mapę 
potrzeb. Niestety, dziś podob-
nie jak w przypadku placu Ra-
tajskiego Zarząd Zieleni Miej-
skiej nie widzi potrzeby zmian.

Radni postulują stworzenie 
nowego planu zagospodarowa-
nia skweru Wilhelmiego przede 
wszystkim w kontekście sporej 
inwestycji Archiwum Państwo-
wego, w trakcie której działka 
zostanie zabudowana aż w 75 
procentach!

– Inwestycja znacząco wpły-
nie na charakter przestrzeni, 
której elementami są tereny 
zielone i nieliczne pozostało-
ści miejskich fortyfikacji, dziś 
niestety zaniedbane i ekspono-
wane w niewłaściwy sposób. 
Warto także w tym kontekście 
przypomnieć negatywną opinię 
wielu stowarzyszeń na temat 
przyjętego w 2013 roku miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia – informuje radny Tomasz 
Dworek.

Osiedle Stare Miasto negatyw-
nie opiniuje wniosek dotyczący 
likwidacji pawilonu warzywni-
czego oraz prosi władze Miasta 

o podjęcie dialogu z właścicie-
lem kiosku i – w ostateczno-
ści – zaproponowanie innej 
lokalizacji z zasobów ZKZL. 
– Przypominamy, że przy okazji 
rozmów dotyczących rewalory-
zacji placu Ratajskiego pojawiła 
się potrzeba ulokowania tam 
sklepu warzywniczego – infor-
muje radna Alicja Wilak.

REMONTY
CHODNIKA
NA SKŁADOWEJ
Można już chodzić po no-
wym chodniku na kolejnej 
części ul. Składowej. To 
kontynuacja prac, które były 
prowadzone przed rokiem.

Wówczas to wyremonto-
wany został chodnik po 

stronie południowo-wschod-
niej na odcinku od ulicy Towa-
rowej do budynku Herbapolu. 
W tym roku prace brukarskie 
przeprowadzono do budynku 
o numerze 12.

Ten remont był bardzo po-
trzebny – mówi Małgorzata 
Osińska z Rady Osiedla Stare 
Miasto, która uczestniczyła 
w odbiorze technicznym.

To właśnie lokalny samo-
rząd wskazał zakres prac 
i przeznaczył na przebudo-
wę chodnika ponad 103 ty-
siące złotych. Nawierzchnia 
została wykonana zgodnie 
z „Katalogiem nawierzchni 
chodników – obszar III – Ring 
Stubbena”. Do rewaloryzacji 
w przyszłości jest jeszcze 

– W sytuacji gdy najbliższe 
toalety są płatne i umieszczo-
ne w centrum handlowym, 
które wchłonęło mikrosko-
pijny dworzec autobusowy, 
a także gdy dotarcie do WC 
jest skomplikowane, koszty 
sprzątania powinny ponosić 
podmioty zewnętrzne, a nie 
podatnicy – zauważa radna 
Natalia Chojara.

kolejna część drogi dla pie-
szych na ul. Składowej.

Staromiejscy radni zwrócili 
uwagę na kilka problematycz-
nych elementów, m.in. niszcze-
nie nawierzchni drogi przez 
ciężkie pojazdy obsługujące 
nową deweloperską inwe-
stycję. Wyrażają nadzieję, że 
historyczny bruk zostanie zre-
waloryzowany na koszt dewe-
lopera, a nie podatników. 

Wciąż problemem jest bała-
gan pod Mostem Dworcowym. 
Teren ten jest toaletą dla osób 
podróżujących autobusami. 
Nie pomagają, niestety, dzia-
łania ZDM polegające na spłu-
kiwaniu chodnika wodą.
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SĄSIEDZI UPIĘKSZAJĄ MIASTO!
W konkursie Zielony Po-
znań 2017 uczestniczyło 
prawie 100 poznaniaków, 
wśród nich m.in. 91-latek, 
Lech Nowak z ul. Łąkowej, 
a także młode pokolenie, 
uczniowie staromiejskich 
szkół. Po sąsiedzku w kamie-
nicy Młyńska 12 odbyło się 
podsumowanie osiedlowego 
etapu konkursu.

Najważniejsze w tym kon-
kursie jest to, że miesz-

kańcy upiększają nasze miasto, 
tworzą miejsca do wspólnych 
spotkań, które integrują lokalną 
społeczność, a to jest przecież 
spory wysiłek – mówił radna 

Alicja Wilak, przewodnicząca 
komisji konkursowej.

Do konkursu zgłoszono 61 
obiektów, w tym: 37 podwó-
rek, 23 balkony i okna, a także 

1 ogród przydomowy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy 
i upominki, w tym bon poda-
runkowy oraz preparat na-
wozowy ufundowane przez 

Do etapu miejskiego za-
kwalifikowano 3 osiedlo-
we zgłoszenia: kwietnik 
z ul. Szyperskiej (Elżbieta 
Nawrocka) oraz dwa zielo-
ne podwórka z ul. Grobla 
(Katarzyna Gregorczyk) 
i z ul. 3 Maja (Grażyna 
Daczkowska-Ilecka, Gra-
żyna Michałowska, Ewa 
Szymczak-Bulczyńska).

FOTOWARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

Z roku na rok otrzymujemy 
coraz więcej zgłoszeń do 

konkursu fotograficznego Sta-
romiejska Migawka, z satysfak-
cją odnotowując, że jakość prac 
jest coraz lepsza. To także efekt 
warsztatów, w których uczest-
niczą laureaci konkursu. Zajęcia 
odbywają się w pracowni foto-
grafii Centrum Kultury ZAMEK, 
a prowadzą je pracownicy Uni-
wersytetu Artystycznego.

– Podczas zajęć uczestni-
cy poznali elementy historii 

fotografii w jej praktycznym 
wymiarze. Każdy wykonał wła-
sny aparat fotograficzny, opie-
rając się na zjawisku kamera 
obskura – informuje radna Ali-
cja Wilak, koordynatorka kon-
kursu. Następnie, korzystając 
z materiałów światłoczułych, 
samodzielnie zbudowanym 
aparatem uczestnicy wykonali 
swoje pierwsze fotografie, a po 
naświetleniu wywołali je w tra-
dycyjnej ciemni.

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY
PO SĄSIEDZKU
Nowym przedsięwzięciem 
Uniwersytetu Artystycznego 
jest Centrum Aktywności Ar-
tystycznej, którego celami są 
wychodzenie poza uczelniane 
mury, współpraca z podmio-
tami publicznymi i prywat-
nymi, ale przede wszystkim 
szeroko rozumiana edukacja 
i działania socjoterapeutycz-
ne poprzez sztukę.

Uczelnia artystyczna po-
winna być dobrze zako-

rzeniona w lokalnej społecz-
ności, nie tylko w kategoriach 
wartości estetycznych, przyja-
znego designu, ale także pod-
czas zwykłych, sąsiedzkich 
relacji – podkreśla profesor 
Wojciech Hora, rektor Uniwer-
sytetu Artystycznego.

Nie bez powodu uczelniane 
przestrzenie wykorzystywa-
ne są na wydarzenia organi-
zowane przez Radę Osiedla, 

a studenci i profesorowie 
uczestniczą w społecznych 
projektach służących podno-
szeniu jakości przestrzeni pu-
blicznej, m.in. w rewitalizacji 
placu Cyryla Ratajskiego.

– Centrum Aktywności Ar-
tystycznej proponuje zajęcia 
z zakresu malarstwa, designu 
wszystkim zainteresowanym 
samorozwojem, także mło-
dzieży i seniorom, bo spotka-
nia z artystami i naukowcami 
są zawsze inspirujące – mówi 
Paulina Szeląg z CAA.

Centrum powstało, by tworzyć 
bazę działań artystycznych pro-
ponowanych przez Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu i wy-
chodzić z nimi poza mury uczel-
ni. Chce docierać do wszystkich, 
którzy bez względu na wiek, 
płeć, wykształcenie są zaintere-
sowani sztuką, samorozwojem 
i edukacją artystyczną. Więcej 
na facebook.com/caa.uap.

Radę Osiedla i Urząd Miasta 
Poznania.

Podczas uroczystości wy-
stąpiły uczennice Szkoły Pod-
stawowej nr 40, a poczęstu-
nek przygotowała Kawiarnia 
Dobra zatrudniająca osoby 
niepełnosprawne.

WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL

http://www.staremiasto.poznan.pl


8 STAROMIEJSKIKU
RI
ERPO SĄSIEDZKU

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.com, tel. 501 864 260

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

Telefon Interwencyjny: 730 322 307

Skład Rady Osiedla: Zbigniew Burkietowicz (ul. Pułaskiego, przewodniczący zarządu), 
Natalia Chojara (ul. Kopernika), Sławomir Cichocki (ul. Wrocławska), Tomasz Dworek 
(ul. Szyperska), Anna B. Gregorczyk (Al. Marcinkowskiego), Mirosława Halilović (ul. Ko-
ściuszki), 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), Jo-
lanta Przybylska (ul. Królowej Jadwigi), Andrzej Rataj (Chwaliszewo, przewodniczący), 
Łukasz Runke (ul. Garncarska), Marcin Pilarczyk (ul. Łąkowa), Maria Sokolnicka-Guzek 
(pl. Wolności), Krzysztof Sroczyński (Chwaliszewo),  Alicja Wilak (pl. Ratajskiego), 
Anna Woińska (ul. Garbary).
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.

DOBRY SĄSIAD – DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE!
Laureaci 2017: Bar Tylko 

u Nas – u Dziadka, pizzerie: 
Da Luigi i Donatello, piekarnia 
„Frąckowiak”, klubokawiar-
nia Meskalina, Kawiarnia Do-
bra oraz Dobra i Wino (ul. Za 
Bramką), restauracja Pod No-
sem, Cocorico, Benek Ejgierd 
z Meskaliny, Paweł Głogowski 
ze Stowarzyszenia Ulepsz Po-
znań, Franciszek Sterczewski, 
Magdalena Ratajczak-Szczer-
ba, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Stary Rynek, Hanna 
Sierocka z Towarzystwa Wie-
dzy Powszechnej, Magdale-
na Ignaszak z Towarzystwa 

Przyjaciół Szkoły Baletowej, 
Fundacja Ars, Kreaktywator 
oraz Generator Malta. KREATORZY MODY ZE STAREGO MIASTA

Subtelne, zwiewne moty-
le, eleganckie wieczorowe 
kreacje i współczesna kryza 
z gwoździami to oryginalne 
projekty uczniów Zespołu 
Szkół Odzieżowych, które 
zaprezentowano na wy-
stawie w Urzędzie Miasta 
Poznania.

Projekty są różnorodne sty-
listycznie i – co ważne – 

podejmują także dyskusję ze 
światem. Młodzi styliści zapre-
zentowali wiele kreacji, które 
były m.in. pochwałą wolnej 
wyobraźni, refleksją nad no-
szeniem naturalnych futer, 
a nawet sugestią wykorzysta-
nia materiałów budowlanych 
w modzie!

– Wiele projektów jest 
bardzo dojrzałych, a przy-
gotowali je uczniowie nie 

tylko klas czwartych, ale tak-
że pierwszych – mówi radna 
Lidia Koralewska, prowadzą-
ca także szkolną pracownię 
projektową.

To były ćwiczenia koncepcyj-
ne, ale niektóre z podobnych 
projektów autorki i autorzy pre-
zentowali wcześniej podczas 
takich imprez jak Pyrkon.

Zespół Szkól Odzieżowych 
przy ulicy Kazimierza Wielkie-
go kształci młodych krawców 
i projektantów mody, a profil 
edukacyjny dobrze wpisuje się 
we współczesny trend zainte-
resowania stylizacją, modą 
i projektowaniem. Placów-
ka współpracuje z wieloma 
firmami branży odzieżowej, 
jest więc szansa zobacze-
nia przedstawionych kreacji 
w przyszłych kolekcjach do-
mów mody!

AŻ CHCE SIĘ CZYTAĆ!
O nową czytelnię wzbo-
gaciła się staromiejska 
Szkoła Podstawowa nr 75 
przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich. Do dyspozycji 
uczniów oddano jasne po-
mieszczenia z kanapami 
i stolikami do pracy.

Ostateczny wygląd czytel-
ni został skonsultowany 

zarówno z fachowcami, jak 
i uczniami, a pieniądze na 
remont pochodziły z budże-
tu Rady Osiedla i Wydziału 
Oświaty – informuje radna 
Maria Sokolnicka-Guzek.

Zakres prac adaptacyj-
nych był spory. Obejmował 
m.in. skuwanie tynków, 

ocieplanie ścian, wykucie 
przejścia do biblioteki, wyko-
nanie nowej podłogi i montaż 
podwieszanego sufitu. Ale 
ostateczny przyjazny efekt, 
który przerósł oczekiwania, 
jest także wynikiem nowego 
oświetlenia i nowoczesnego 
umeblowania.

– Dla Rady Osiedla Stare 
Miasto remonty placówek 
oświatowych i doposaże-
nie placów zabaw to jeden 
z głównych punktów inwe-
stycyjnych. W budżecie na 
2018 rok zarezerwowano na 
ten cel prawie 400 tys. zł – 
informuje radna Mirosława 
Halilović.
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