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Sprawozdanie nr 1–2(9)/2019 z działalności Rady Osiedla Stare Miasto. Wydawnictwo bezpłatne

SZANOWNI MIESZKAŃCY

STAREGO MIASTA!
Kończymy czteroletnią kadencję Rady Osiedla Stare
Miasto. Dziękujemy Państwu za współpracę, liczne spotkania, konsultacje,
korespondencje, rozmowy
i debaty. Przykłady tego
współdziałania pokazujemy w podwójnym numerze
„Kuriera Staromiejskiego”.
Zapraszamy do lektury!

M

y wszyscy – jako mieszkańcy Starego Miasta – tworzymy w samym
sercu naszego pięknego Poznania osiedlową wspólnotę.
Jednostką pomocniczą Miasta
Poznania wspierającą nas w relacjach z władzami jest Osiedle
Stare Miasto – z Radą i Zarządem Osiedla.
Naszym najważniejszym zadaniem jest tworzenie lokalnych więzi społecznych w trudnej staromiejskiej przestrzeni.
Budujemy szerokie i bezpośrednie relacje z mieszkańcami
w celu zwiększenia poziomu
społecznej (i obywatelskiej)
aktywności. Zajmujemy się
również działaniami w zakresie: funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
lokalnych dróg, chodników
i parkingów; oświaty, kultury,
sportu, rekreacji; ładu przestrzennego; porządku i bezpieczeństwa; stanu środowiska,

skwerów, zieleńców, parków.
Nasze możliwości decyzyjne
i finanse na realizację zadań
nie są duże. Jednak od 4 lat
z wielkim zaangażowaniem
poświęcamy czas, siły i energię
dla dobra wspólnego.
Obecnie kończymy naszą
czteroletnią kadencję Rady
Osiedla Stare Miasto. Dziękujemy Państwu za współpracę,
liczne spotkania, konsultacje,
korespondencje, rozmowy,
ustalenia, debaty, posiedzenia i inne przejawy wspólnej
aktywności. Przykłady tego
współdziałania z ostatnich
miesięcy pokazujemy w niniejszym podwójnym numerze
„Kuriera Staromiejskiego”.
Już w niedzielę 24 marca
2019 roku odbędą się wybory
do rad osiedli. Część z nas będzie kandydować w tych wyborach, aby ponownie uzyskać
Państwa zaufanie. W Radzie
Osiedla Stare Miasto znajdą się
zapewne nowe osoby, debiutujące w tej roli. Dlatego życzymy
Państwu dobrych i mądrych
wyborów – głosujmy na tych,
którzy będą dobrze działali na
rzecz odnowy i rozwoju Starego
Miasta. Do zobaczenia!
dr Andrzej Rataj
Przewodniczący Rady
Osiedla Stare Miasto

Radni od góry od lewej: Zbigniew Burkietowicz, Natalia Chojara, Sławomir
Cichocki, Tomasz Dworek, Anna B. Gregorczyk, Lidia Koralewska, Michał Kondella, Marcin Liminowcz, Wojciech Łyszczak, Jacek Maleszka, Mirosława Halilović,
Małgorzata Osińska, Kornelia Piotrowska, Jolanta Przybylska, Andrzej Rataj,
Maria Sokolnicka-Guzek, Krzysztof Sroczyński, Marcin Pilarczyk, Alicja Wilak

LUBIMY PORZĄDEK

Tereny przy otwartym
w 2016 roku Parku Stare Koryto (w pobliżu ulicy Łaziennej)
to dziś gemela i nielegalny
parking dla kilkudziesięciu
pojazdów. Od wielu lat na
nieporządek zwracają uwagę radni ze Starego Miasta,
mieszkańcy i turyści zaskoczeni bałaganem na trasie
nad Wartę. Działania rewitalizacyjne wstrzymała planowana budowa kolektora
wod.-kan., ale nie powinno to
mieć wpływu na przestrzeganie prawa i porzundek, z którego Poznań jest znany!

P

rzestrzeń ta – dziś dziki
parking – stanowi zarówno
własność miasta, jak i podmiotów rządowych. Radni staromiejscy chcą uporządkować

ul. Łazienna miała zachować
swój historyczny wygląd
dzięki gruntownej renowacji
wykonanej z kostki kamiennej
oraz istniejących płyt granitowych uzupełnionych kostką na
chodnikach.
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przewodniczący staromiejskiej
Komisji Rewitalizacji.
Działania te zostały jednak
wstrzymane w związku z planowanymi w tym miejscu dużymi, ziemnymi pracami
Aquanetu.

CO
DALEJ
Z
GEMELĄ
I DZIKIM PARKINGIEM PRZY STAREJ GAZOWNI?
sytuację parkingową i estetykę miejsca na szlaku nad rzekę w sąsiedztwie m.in. zabytkowego kościoła Wszystkich
Świętych, jak i industrialnych
budowli Starej Gazowni.
Koncepcja uporządkowania
przestrzeni była gotowa już
w 2016 roku. Zaplanowano realizację asfaltowej pieszojezdni z miejscami postojowymi na
ul. Ewangelickiej. Natomiast
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Łazienna jest jedną z niewielu ulic na terenie Starego
Miasta, które posiadają niemal wszystkie oryginalne elementy nawierzchni z okresu
jej realizacji. – Zaakceptowana przez Radę Osiedla koncepcja zakładała zachowanie
historycznego drzewostanu.
Trudno dziś spotkać tak dobrą brukarską robotę – podkreśla radny Jacek Maleszka,

Według informacji uzyskanych z Aquanetu na ulicy Łaziennej i Ewangelickiej planowane są dwie inwestycje spółki
wodociągowej, m.in. wymiana
kanałów ogólnospławnych
na odcinkach o długości 522
i 137 metrów, a także likwidacja
istniejącego nieczynnego kanału technologicznego o długości
450 m. Spółka będzie także
budowała odcinek wodociągu
z przyłączami o długości 160 m.
Na realizację projektu technicznego dla tych zadań ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert
nastąpiło w maju 2018 roku.
Całość prac projektowych
i budowlanych zakończy się
dopiero za 2 lata, w 2021 roku.
Niestety dopiero po zakończeniu inwestycji spółki wodociągowej będzie można
uporządkować tę przestrzeń.
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Smuci nas odległa perspektywa czasowa i liczymy
na przyspieszenie działań.
– Każdego dnia w to miejsce
przybywa bardzo dużo osób
korzystających z parku i placu
zabaw w Starym Korycie Warty, a także podążających nad
Wartę. Cały czas z nadzieją
oczekujemy również na porozumienie dotyczące Starej
Gazowni i na dobre rozwiązania planistyczne i funkcjonalne dla tej okolicy – mówi
Andrzej Rataj, miejski radny
i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Na problem zwracają uwagę mieszkańcy, dostrzega
go też straż miejska, która wzywana jest m.in. do
samochodów blokujących
wyjazd. Często jednak
funkcjonariusze mają ograniczone pole działania, bo
auta parkują w części na
działce prywatnej. Biorąc pod uwagę nie tylko
omijanie strefy, ale także
ogromny bałagan, teren ten
należałoby ogrodzić, warto także zwrócić uwagę na
wolne miejsca na pobliskim
parkingu na Chwaliszewie – mówi radny Tomasz
Dworek.
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PARKOWANIE

MIEJSCA PARKINGOWE DLA MIESZKAŃCÓW
Jest szansa na miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców. Wstępna analiza
Zarządu Dróg Miejskich dotycząca wprowadzenia tego
rozwiązania na ulicach Starego Miasta jest pozytywna.

P

rzez długi czas wydawało
się to niemożliwe. Dopiero
wraz z wykonywaniem gruntownej modernizacji i przebudowy ulicy Rybaki udało się
znaleźć odpowiednie rozwiązania prawne i techniczne.
Dzięki temu po godzinach
obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania mieszkańcy posiadający identyfikatory strefy
uzyskują uprawnienia do pozostawienia aut na określonych
miejscach. Pozostali kierowcy
nie mogą w tym czasie na nich
parkować – mówi radna Maria
Sokolnicka-Guzek.
Rozwiązanie to spotkało się
z pozytywnym odbiorem, zadowoleniem i sprawdza się

Fot. ZDM

w praktyce. Ułatwia bowiem
znalezienie miejsc postojowych
po pracy. Jednocześnie nie
umniejsza wpływów ze Strefy
Płatnego Parkowania – komentuje radny Tomasz Dworek.
Uzasadnione jest więc poszerzenie zakresu funkcjonowania
tego rozwiązania o kolejne ulice na obszarze Osiedla Stare
Miasto, zwłaszcza że na ulicy
Rybaki uprawnieni do parkowania są mieszkańcy z całego
sektora SPP.

Z jednej strony rozwiązanie
to może również przyczynić się
do ograniczenia ruchu samochodowego w centrum w godzinach popołudniowych i wieczornych, a z drugiej strony do
zapełnienia parkingów. – Obecnie wielu klientów restauracji,
klubów i pubów przyjeżdża do
centrum samochodami, pozostawiając swoje auta na cały
weekend i tym samym ograniczając mieszkańcom możliwości parkingowe – mówi radny
Jacek Maleszka.
Rada Osiedla Stare Miasto nadal oczekuje stworzenia aplikacji i mapy parkingowej ścisłego centrum, dzięki którym
w jasny i przejrzysty sposób
będzie można odnaleźć wolne
miejsce na dużych parkingach
w pobliżu celu podróży.

Parkingowe kłopoty na Grobli 6

Ze specjalnych wyznaczonych miejsc postojowych mieszkańcy
mogą korzystać od maja 2018. Na odcinku od ul. Kwiatowej
do ulicy Krakowskiej (po stronie zachodniej) wyznaczono 20
kopert. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
18.00 na tym obszarze obowiązuje strefa płatnego parkowania
i mogą tam parkować wszyscy kierowcy, którzy opłacą postój.
Po godzinie 18.00 wydzielona część miejsc jest przeznaczona
tylko dla osób posiadających identyfikator mieszkańca SPP.

Miejsca dla mieszkańców mogą
też być bardzo przydatne przy
ulicy Grobla. Na ulicy obowiązuje ruch jednokierunkowy
z parkowaniem skośnym lub
równoległym. Przy budynku
numer 6 funkcjonuje znak zakładający pozostawianie aut
wzdłuż chodnika, choć od wielu
lat parkowano tam skośnie – jak
zaznaczają mieszkańcy – z powodu niewystarczającej liczby
miejsc. Straż miejska rozpoczęła

Mam marzenie, że na ulicy
Grobla kiedyś dojdzie do
zasadzenia wielu drzew,
powstaną ławeczki i zostanie wyrównana kostka.
A to ważne, bo auta jeżdżą
za szybko, powodując hałas, rowerzyści za to zbyt
często poruszają się po
chodniku, który też wymaga remontu – czytamy w e-mailu przesłanym do Rady
Osiedla.
jednak skrupulatne egzekwowanie przepisów, wystawiając
kilkadziesiąt mandatów.
Miejski Inżynier Ruchu nie
zezwolił jednak na parkowanie skośne, bo wydanie decyzji pozytywnej uniemożliwiają
parametry jezdni i chodnika.
Problem z pozostawieniem
auta wynika m.in. z sąsiedztwa pobliskiej gazowni, której klienci z całego Poznania
nie mają osobnego parkingu.
Mieszkańcy wskazywali także na nielegalne parkowanie
przy moście Rocha. Codziennie
kilkadziesiąt aut omija strefę
płatnego parkowania, często
niszcząc zieleń i chodniki.
Niestety z uporządkowaniem
sytuacji od kilku miesięcy nie
potrafią sobie poradzić służby
miejskie.
WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL
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CO WIEMY O NOWEJ STAREJ RZEŹNI?
Centrum Otwarte, organizator spotkań dotyczących ważnych dla miasta i mieszkańców miejsc, zaprosiło na dyskusję – tym razem o ogromnej, obejmującej prawie 5,5 ha
przestrzeni Starej Rzeźni. Radny Tomasz Dworek podsumowuje wydarzenie.

S

potkanie zbiegło się z oficjalną informacją o wyborze
projektanta kompleksu – został
nim Przemysław Borkowicz,
współtwórca Starego Browaru,
który do współpracy zaprosił
młodych architektów z pracowni JEJU i UGO. Tę ostatnią
założył Hugon Kowalski, który
w swoich rozwiązaniach stawia
na społeczny udział w kształtowaniu przestrzeni. Kowalski jest
też projektantem nowego ogrodu jordanowskiego przy Solnej.
Ale warto przypomnieć, że inwestor zrezygnował z zaprezentowanej koncepcji architektonicznej. Z doniesień medialnych
wynika, że projekt nie przypadł
do gustu właścicielowi, bo…
WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL

z tej działki „można wycisnąć
więcej”!
Dyskutując o rewitalizacji terenów poprzemysłowych, należy wziąć pod uwagę – przypomniał prowadzący spotkanie
Kuba Głaz – kilka podobnych
inwestycji: Halę Filtrów i kompleks Starej Gazowni, przepompownię na Garbarach,
elektrociepłownię na Ostrowie
Tumskim, spalarnię na Wilczaku czy Starą Papiernię z dworkiem na Szyperskiej.
Spotkanie rozpoczęło się od
przedstawienia berlińskiego
projektu Mica Moca, w którym poprzemysłowe budynki
zaadaptowano na przedsięwzięcia związane ze sztuką

współczesną, projektami artystycznymi czy festiwalami.
Tylko czy ten fyrtel o dominującej funkcji mieszkaniowej,
w sąsiedztwie imprezowego
Starego Rynku, potrzebuje
tego typu atrakcji? – Ogromny
hałas generowany jest przez
klub Tama i wydarzenia muzyczne odbywające się w budynkach Rzeźni czy na Cytadeli. To imprezy uciążliwe
nie tylko dla sąsiadów, ale też
mieszkańców odległych osiedli na Winogradach – mówiła miejska aktywistka Kamila
Sapikowska.
Rafał Przybył, dyrektor regionalny spółki Vastint Poland, do
której należą te tereny, poinformował o zeskanowaniu istniejących w kompleksie obiektów.
Zaznaczył też, że niekoniecznie
wszystko z zabytkowej substancji pozostanie w obecnym
kształcie. Inwestor planuje obok

zapewne dominującej komercyjnej zabudowy mieszkaniowej także funkcje publiczne.
Nie chce grodzić przestrzeni,
a raczej tworzyć wspólne place.
Jednak wcześniejsza koncepcja
zakładająca właśnie dwa duże
place, a także zagęszczające teren pięciopiętrowe bloki wokół,
nie spodobała się inwestorowi
ze względu na „zbyt mało PUM”
(czyli powierzchni użytkowo-mieszkalnej), jak donosił „Głos
Wielkopolski”.
Wśród funkcji społecznych
kompleksu, jakie wskazał
Borkowicz, wymienić możemy
znane restauracje, a także – na
wzór berliński – współdziałanie z grupami artystów.
Władze Poznania są przekonane, że z właścicielem uda
się wypracować porozumienie, a miasto powinno działać
bardziej kreatywnie w definiowaniu przestrzeni.
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Z inicjatywy radnych zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Stare
Miasto magistrat rozpoczął działania nastawione na rewitalizację ulicy Garbary – od Cytadeli do Krakowskiej. To
o tyle istotne w kontekście Starej Rzeźni i kolejnych dużych
inwestycji w tym fyrtlu, że należy zastanowić się z jednej
strony nad istniejącymi dziś problemami komunikacyjnymi,
a z drugiej nad poprawą komfortu życia mieszkańców samej
ulicy i terenów, na które oddziałuje.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA –
NAJWAŻNIEJSZY!
Cieszą funkcje mieszkaniowe
w Starej Rzeźni, której rozwiązania planistyczne muszą
przyciągać ludzi, a spory obszar nie może być wydzielony
z miejskiej tkanki. Nie powinna
to być przestrzeń tak skomercjalizowana jak Stary Rynek,
a raczej płuco tej części miasta – zaznaczył przedstawiciel
władz miasta.
Przed miastem stoi także
zadanie znalezienia nowego
miejsca na pchli targ, który
odbywa się tu co weekend.
Przedsięwzięcie w tym miejscu będzie bowiem funkcjonowało tylko do czasu rozpoczęcia budowy. W wariancie
optymistycznym inwestor
Logicznym rozwiązaniem
jest dokończenie I ramy
komunikacyjnej wzdłuż
Cytadeli. Miasto nie ma na
to funduszy. Powinno się
je jednak szybko pozyskać,
choćby w ramach środków
unijnych dotyczących zarówno projektów drogowych, jak i kolejowych.
chciałby kwestie formalno-projektowe zakończyć w perspektywie 2 lat, a budowę
w ciągu 5.
Na pytanie, czego oczekuje
Vastint od miasta, dyrektor
Rafał Przybył odpowiedział,
że szybkiego wydania warunków zabudowy i uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jednak kolejność powinna
być inna. Najpierw miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, a potem pozwolenie na budowę. Biorąc pod
uwagę tempo działania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w kształtowaniu planów,
można odnieść wrażenie, że
inwestor otrzymuje tu ponadstandardowe względy.

5

dojazd z północy Poznania,
nie rozwiąże problemu korków
samochodowych, zwłaszcza że
w ogromnym stopniu zwiększy
się ruch lokalny, obsługujący
zapewne kilka tysięcy nowych
mieszkań.
Warto przypomnieć, że władze Poznania razem z samorządem powiatowym i wojewódzkim obiecywały standard kolei
metropolitalnej, czyli pociągi
kursujące przez stację Garbary w godzinach szczytu co pół
godziny.

rewitalizacji, prób przyciągnięcia turystów i gości do Muzeum
Archidiecezjalnego na Ostrowie
Tumskim.
Podczas dyskusji wspomniano także o powstaniu nowego
parku w sąsiedztwie Starej
Rzeźni. Należy jednak zaznaczyć, że korzyści z jego powstania czerpać będzie przede
wszystkim prywatny inwestor.
Skala i ranga przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wymagają sporej rozwagi, a przede
wszystkim włączenia lokalnej

Co dalej z I ramą?

społeczności i różnych grup
do dyskusji o oddziaływaniu
inwestycji. Projektanci Starego
Browaru i szwedzki inwestor
dają nadzieję na mądre nieinwazyjne zagospodarowanie
ważnej przestrzeni. Bez zaangażowania miasta – zwłaszcza
w kontekście ogromnych zmian
w tym fyrtlu – doprowadzimy
do pogorszenia komfortu życia
obecnych mieszkańców i jeszcze większego zakorkowania
Garbar i okolic.

Kluczem ulica Garbary
Prezydent Mariusz Wiśniewski
zapowiedział powołanie zespołu roboczego do współpracy
z inwestorem. Mamy nadzieję,
że znajdą się w nim przedstawiciele Rady Osiedla Stare Miasto.
Prezydent Wiśniewski poinformował o kolejnych planach
budowy mieszkań – na terenie
pomiędzy ulicą Północną a torami kolejowymi. Inwestorem
ma być Bank Gospodarstwa
Krajowego w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.
Wspomniał także o zachowaniu osi widokowych z Cytadeli
w stronę Starego Rynku, ale
w mojej ocenie nie ma na to
szans. Przypominamy, że miasto odmówiło wywołania na
tym obszarze MPZP, a budowę
9-piętrowego bloku przy ul. Na
Podgórniku rozpoczął Ataner.
Na spotkaniu nie udało się poruszyć tematów związanych
z przejazdem przez zakorkowane Garbary. Wspomniany
przez prezydenta tramwaj
z Naramowic choć poprawi

Dzięki I ramie udałoby się odciążyć i prawdziwie zrewitalizować
Garbary, a także połączyć z historycznym centrum sztuczne
peryferie Starego Miasta – tereny
za dwupasmówką Estkowskiego – Małe Garbary – Wolnica,
na czym także powinno zależeć
inwestorom Starej Rzeźni. Dziś
ta droga szybkiego ruchu jest fizyczną, ale także mentalną barierą. Podkreślali to animatorzy
kultury w kontekście ponownej
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Radni staromiejscy razem
z urzędnikami Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami oraz strażą miejską
podsumowali ubiegłoroczny
sezon nad Wartą. Rewitalizacja tej przestrzeni cieszy,
ale też mieszkańcy terenów
nadrzecznych zgłaszają sporo problemów.

R

adni pozytywnie ocenili
wprowadzenie stref picia
alkoholu nad rzeką. Udało się
także obniżyć koszty związane z wywozem śmieci, na
co wpływ miało wprowadzenie kontenerów do zbiórki
selektywnej. Niestety ciągle
nierozwiązany pozostaje proFot. Jakub Wittchen

WARTA. PODSUMOWANIE SEZONU
blem drobnych śmieci: kapsli, petów czy rozbitego szkła
pozostawianych przez osoby
wypoczywające nad Wartą.
Miasto w ramach projektu
„Trzymaj Czystą Wartę” prowadziło działania edukacyjne
oraz profilaktyczne, rozdając
popielniczki i worki na śmieci.
Pomimo sporej liczby toi toiów
usytuowanych pod mostami,
a także szaletów w Parku Stare
Koryto Warty oraz przy moście
Rocha, zanieczyszczane były
tereny zielone. Radni postulowali, by w przyszłym sezonie
przyciąć drzewa i krzewy, które
stają się dziką toaletą.
Cieszy planowana budowa
Kładki Berdychowskiej, zaprojektowanej w architektonicznym

konkursie, a tym samym rezygnacja z ciężkich kratownic
z mostu na Starołęce. Inwestycja spowoduje zakończenie
działalności w tym miejscu
KontenerART-u.
Trzeba zastanowić się nad
cywilizowaniem zachowań
nad rzeką. – Warto zwrócić
uwagę, jaką drogę przeszedł
KontenerART, dziś starający
się żyć w zgodzie z sąsiadami,
dbający o otoczenie, ściszający
muzykę, organizujący ogrom
imprez, w tym o charakterze
literackim czy kulturotwórczym. Teraz podobne działania rozpoczął Dom Kultury Szeląg – podkreśla radny Krzysztof
Sroczyński, przewodniczący
Komisji Rewitalizacji Terenów

Radni pozytywnie ocenili działania związane z budową potrzebnej infrastruktury, w tym slipu dla jednostek ratowniczych, schodów oraz pochylni. Mają także nadzieję na szybkie
zakończenie budowy oświetlenia i monitoringu Wartostrady,
przypominając, że inicjatorem jest staromiejska społeczność,
a wniosek do budżetu obywatelskiego przed czterema laty
złożył radny Krzysztof Sroczyński.
WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL

Nadwarciańskich. Radni postulują budowę podobnego obiektu na Starym Mieście.
Radny Tomasz Dworek zwraca jednak uwagę na konieczność zabezpieczenia muru
oporowego przy Szyperskiej,
będącego w złym stanie. Jak dotychczas żaden z rządowych
czy miejskich podmiotów nie
chciał wziąć na siebie odpowiedzialności. Tymczasem znany
deweloper otrzymał już warunki zabudowy nabrzeża.
Radny Andrzej Rataj podkreśla pozytywne aspekty działań rewitalizacyjnych nad
Wartą i stopniową poprawę
infrastruktury, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Tereny nadwarciańskie mają
wielki potencjał, co stanowi
szansę na rozwój nie tylko
obszarów śródmiejskich, ale
również innych części Poznania położonych nad rzeką.
Należy wykorzystać te możliwości i sięgać po wsparcie funduszy krajowych lub
europejskich.

Pomysłem przedstawionym
przez urzędników jest budowa
zatoki u wylotu parku w Starym
Korycie Warty, co pozwoli na wygospodarowanie przestrzeni do
cumowania barki. Pomysł budzi
jednak wątpliwości aktywistów
i wodniaków. Przypuszczalnie takie przedsięwzięcie będzie możliwe przy okazji kontrowersyjnych
zmian nadrzecznych opasek.
Warta w Poznaniu to ogrom
terenów: od Starołęki – Dębiny przez Rataje, Wildę,
Stare Miasto, Ostrów Tumski, Szeląg po Naramowice.
Każde z osiedli ma swoje
cele, a mieszkańcy czy
turyści oczekują różnych
atrakcji. Radni postulują
przygotowanie całościowego planu Warty dla Poznania – razem z radami
osiedli, społecznikami dbającymi o zarybianie zatrutej
przez chciwego przedsiębiorcę rzeki i wodniakami. Warto także zapytać
mieszkańców, czy oczekują podobnych bulwarów jak
w Warszawie, czy pozostawienia terenów zielonych.
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STAROMIEJSKA MIGAWKA
Wystawa prac laureatów zakończyła konkurs Staromiejska Migawka 2018. Wcześniej w auli Uniwersytetu
Artystycznego odbyło się
wręczenie nagród młodym
autorom najciekawszych
fotografii.

W

2018 roku zadaniem
uczestników było dostrzeżenie i zatrzymanie w kadrze oryginalnych detali, mniej
znanych miejsc w przestrzeni
publicznej, a także zmian,
jakie dokonują się na Starym
Mieście. Prace przesłało 106
uczniów i uczennic. Autorom
najciekawszych przyznano nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom, a osoby,
którym nie przyznano nagrody
lub wyróżnienia – upominek
niespodziankę.
Nagrodę główną, bon podarunkowy na kwotę 500 zł oraz
warsztaty fotograficzne w pracowniach CK ZAMEK otrzymał

Patryk Rosiński z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Joachima
Lelewela. W kategorii szkół
podstawowych jury doceniło m.in. Mateusza Cugiera ze
Szkoły Podstawowej nr 13.
– Po fotografiach zgłaszanych
do konkursu widać rosnącą
z roku na rok dojrzałość artystyczną młodzieży oraz większą
świadomość miejsca, w którym

Nagroda główna. Patryk Rosiński
„Najbardziej cenię sobie kontakt z ludźmi i emocje, jakie
towarzyszą robieniu zdjęć. Jestem otwarty na różne tematy,
dobrze czuję się w fotografii makro, zdjęciach podróżniczych
czy artystycznych. Nie lubię stać w miejscu, chcę cały czas się
rozwijać. Interesuję się także grafiką oraz produkcją filmową.
Mam też nadzieję, że kiedyś uda mi się uchwycić w kadrze
moment, który będzie miał znaczenie dla świata!”
Patryk Rosiński, Zespół Szkół Zawodowych nr 2

na co dzień przebywają – mówi
Alicja Wilak, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla oraz przewodnicząca komisji konkursowej.
Od początku istnienia konkursu wydarzeniu towarzyszy wystawa nagrodzonych
prac. Można było ją oglądać
ponownie w Atrium Uniwersytetu Artystycznego. Prorektor
prof. Maciej Kurak podkreślił

znaczenie współpracy uczelni
artystycznej z lokalną społecznością w promowaniu wartości
estetycznych i samego Starego
Miasta.
W przedsięwzięcie zaangażowani byli radni: Alicja Wilak,
Małgorzata Osińska, a także
Piotr Grzywacz i Agnieszka Krupa z Uniwersytetu
Artystycznego.

Nagroda. Mateusz Cugier
„Moja przygoda z fotografią zaczęła się, gdy na ósme urodziny dostałem w prezencie kamerkę sportową z opcją robienia zdjęć. Zacząłem od kręcenia krótkich filmików, następnie zainteresowałem
się techniką timelapse, czyli łączenia ze sobą serii zdjęć w film.
Tematyką moich prac jest głównie architektura poznańska. Mamy
wspaniałe zabytki, a dodatkowo co rusz powstają nowe budynki.
W mieście dużo się zmienia, a ja te zmiany chcę uwieczniać!”
Mateusz Cugier, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2
WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL
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DOBRY SĄSIAD 2018

P

odstawą społeczeństwa obywatelskiego
są Dobrzy Sąsiedzi,
aktywiści, przedsiębiorcy,
ludzie odpowiedziani społecznie, których działania
służą budowaniu lokalnych
więzi – po prostu sprawiają,
że dany fyrtel jest dobrym,
przyjaznym miejscem dla ludzi! Klimat Starego Miasta

tworzą laureaci projektu Rady Osiedla – Dobry
Sąsiad.
W trakcie gali w Urzędzie
Miasta Poznania wręczono
dyplomy i certyfikaty Dobrych Sąsiadów. Jak podkreślał Mariusz Wiśniewski –
zastępca prezydenta Miasta
Poznania – takie działania oddolne, związane

z angażowaniem się w procesy rewitalizacyjne są bardzo ważne, bo nie można
zmieniać przestrzeni bez
mieszkańców.
Radna Maria Sokolnicka-Guzek zwróciła uwagę na
Kodeks Dobrych Praktyk,
zbiór dobrosąsiedzkich
zasad, które można podsumować krótko: życzliwość
w stosunku do ludzi i odpowiedzialność względem
środowiska. Radny Tomasz
Dworek wspomniał natomiast koncepcję „trzeciego

STAROMIEJSKI

miejsca” urbanisty Raya
Oldenburga – przestrzeni, w której spotykamy się
regularnie i z przyjemnością z innymi ludźmi (bez
ponoszenia dodatkowych
kosztów). I taką przestrzeń
tworzą Dobrzy Sąsiedzi.
Laureaci otrzymali dyplomy
i certyfikaty (wraz z naklejką, która zawieszona na
drzwiach restauracji czy
kawiarni pokazuje miejsce
wyróżnione przez lokalną
społeczność), a także pamiątkowe albumy o Poznaniu.

Na staromiejskich podwórkach

M

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW
SPOŁECZNYCH „RIPOSTA” | GARBARY

łodzi ludzie spędzający
większość czasu wolnego
w trudnej społecznie przestrzeni Starego Miasta są bardziej
narażeni na negatywne wpływy
otoczenia, w tym podejmowanie
zachowań ryzykownych (jak m.in.
eksperymentowanie ze środkami
psychoaktywnymi).
Stowarzyszenie RIPOSTA prowadzi szereg działań kulturalnych
i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, poszerzając perspektywę
pozytywnych doświadczeń. Co
ważne, doświadczenie pedagogiczne aktywistów pozwala
na budowanie dobrych relacji

na zasadach, które akceptują
uczestnicy licznych zajęć i warsztatów.
Chcemy ukazać młodym ludziom
alternatywne formy spędzania
czasu wolnego, a tym samym ukierunkować na aktywne, pozytywne
funkcjonowanie w społeczeństwie
i motywować do rozwoju osobistego – mówią aktywiści stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje się na
staromiejskich podwórkach (m.in.
na Garbarach, Bernardynach),
w Centrum Inicjatyw Lokalnych
oraz w działaniach streetworkingu. 
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Ważna rola biblioteki

B

iblioteka to zawsze ważne
miejsce na społecznej
mapie miasta. Szczególna
rola przypada bibliotekarkom
i bibliotekarzom często zaangażowanym w sąsiedzkie aktywności i w animację wydarzeń
kulturalnych i edukacyjnych.

Życzliwe, serdeczne, kompetentne, potrafiące zainteresować czytelników literaturą – takie są bibliotekarki
ze Starego Miasta. Chcemy
wyróżnić Karolinę Dąbrowską
i Magdalenę Kokot z filii na
Chwaliszewie! 

Karolina Dąbrowska-Wiśniewska
FILIA BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH | CHWALISZEWO

Magdalena Kokot

P

racuje w Bibliotece Raczyńskich od lipca 2017
roku. Jako bibliotekarz dopiero nabiera
doświadczenia, ale
wcześniejsza praca
w charakterze księgarza pomaga jej w doradzaniu czytelnikom.
– W Chwaliszewie zakochałam się od pierwszego

wejrzenia, bardzo się cieszę, że właśnie
tu rozpoczęłam swoją „biblioteczną
przygodę” – podkreśla. – W wolnych
chwilach podróżuję po Polsce i staram
się odkrywać jej sekrety. Najchętniej czytam Stasiuka.
Nawet gdyby pisał
przepisy kulinarne,
nadal z ogromnym
zainteresowaniem
bym je czytała –
podsumowuje
Magdalena Kokot. 

Z

wykształcenia jest historykiem.
W Bibliotece Raczyńskich
pracuje od 2005 roku, od
początku w filii nr 11 na Chwaliszewie. Wtedy też narodziła się
jej miłość do tego miejsca, które
zaczęła nazywać „swoim Chwaliszewem”, mimo że mieszka
w zupełnie innej części Poznania.
Od 2016 roku jest kierownikiem
staromiejskiej filii. Od 11 lat Karolina
Dąbrowska jest także profesjonalnym
przewodnikiem po Poznaniu, działała w strukturach Stowarzyszenia Chwaliszewo i organizuje liczne imprezy na terenie
nadwarciańskiego fyrtla. 

GRZEGORZ KMITA / PATYCZAK

Patyczak zaufania sąsiedzkiego
CENTRUM KULTURY ZAMEK

Europejskie znaczenie

C

entrum Kultury ZAMEK to wielka
instytucja o znaczeniu europejskim, realizująca wydarzenia przyciągające tysiące poznaniaków i gości
z całego świata, ale w wielu przedsię-

wzięciach jest to po prostu bardzo
ważne miejsce dla sąsiadów ze
Starego Miasta. Zamek angażuje
się w projekty rewitalizacyjne
centrum Poznania, prowadzi
programy społeczne nastawione na wykluczonych, wspiera
rozwiązania ekologiczne i promuje
czytelnictwo. 

D

obry listonosz to
instytucja zaufania publicznego.
A Grzegorza Kmitę jako
dobrego sąsiada wskazało
wielu mieszańców. Ich zdaniem to świetny człowiek,
miły, życzliwy, z którym
zawsze można mądrze
porozmawiać. Doceniają
go staromiejscy seniorzy!
Patyczak – to jego poza-

zawodowy pseudonim –
jest magistrem socjologii
oraz przewodnikiem po
Poznaniu. Jest także liderem
zespołu Brudne Dzieci Sida.
Grupa prezentuje energetyczny punk rock z prześmiewczym, kabaretowym
zacięciem w tekstach. 

DOBRY SĄSIAD
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PTASIE RADIO | UL. KOŚCIUSZKI

Wyróżnione za odwagę

K

awiarnię i restaurację z ulicy
Kościuszki wyróżniono za
odwagę w postawieniu
ogródka przy ruchliwej ulicy
Kościuszki. Nowe stoliki cieszyły
się zainteresowaniem gości,

a wprowadzone zmiany pozytywnie zmieniły przestrzeń i wpłyneły
na zachowanie bezpieczeństwa.
Mieszkańcy wskazali także na
estetykę wystroju restauracji
i otoczenia 

PAN BERNARD JAKUBOWSKI | UL. KOPERNIKA

Dobry szewc, dobry sąsiad

T

o wspaniały człowiek! Od
wielu lat związany ze Starym
Miastem, najpierw pracował
na Św. Marcinie, teraz prowadzi
warsztat przy ulicy Kopernika.
Zajmuje się nie tylko naprawą

butów! Zawsze można spotkać
u niego ludzi, którzy przychodzą
po prostu porozmawiać. Pan
Bernard w pełni zasługuje na tytuł
Dobrego Sąsiada. 

STAROMIEJSKI

ANNA ZALEWSKA I KRZYSZTOF POWALISZ
POZNAŃSKA SCENA MŁODYCH

Scena
z wielkim sercem

D

zięki tworzonej przez Annę
Zalewską-Powalisz i Krzysztofa Powalisza Poznańskiej
Scenie Młodych młodzi ludzie aktywnie i kulturalnie spędzają czas.
Laureaci, wielokrotnie działając na
terenie Starego Miasta, pomagają
bezinteresownie i niekomercyjnie w przygotowywaniu działań
na rzecz baletowej młodzieży
i mieszkańców miasta. Kształcą nie

tylko muzycznie, krzewią polską
historię i przekazują najwyższe
wartości w kontaktach międzyludzkich. Integrują młodych ludzi
ze środowiskiem z różnych grup
społecznych.
Wspomagają niezamożnych,
udzielając nieodpłatnych lekcji
śpiewu i wspierają młodych we
wszystkich działaniach również
poza sceną. Uważam, że zasługują
na wyróżnienie – podkreśla Magdalena Ignaszak, Dobry Sąsiad
z Towarzystwa Przyjaciół Szkoły
Baletowej. 
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KAWIARNIA ARTYSTYCZNA KÓLTURA | UL. 23 LUTEGO

Tętni kulturą

T

ytuł Dobrego Sąsiada bardzo
dobrze pasuje do osób
pracujących w Kólturze: zawsze
otwartych na różne pomysły i działania. Przede wszystkim kawiarnia
od kilku miesięcy jest przystanią dla
nieformalnej grupy „Kącik dla seniora”,
której nie tylko bezpłatnie udostępnia
przestrzeń, wspólnie prowadzą mnóstwo działań integracyjnych.
Jest to miejsce tętniące wydarzeniami
kulturalnymi – spektaklami teatralnymi i filmowymi oraz wernisażami

Jak na włoskim
skwerku

S

makując pizzę albo pijąc
kawę w blaszaku przy placu
Wielkopolskim, przenosimy
się do Włoch! Nie tylko dlatego, że

i wystawami. Jest także czytelnia
z mnóstwem książek, miejsce, w którym można pograć w gry planszowe
oraz pracownia plastyczna!
Od początku swojego istnienia
Kóltura próbuje zintegrować swoich
najbliższych sąsiadów, których
osobiście zaprasza na spotkania sąsiedzkie. W ostatnim czasie Kawiarni
(we współpracy z przyjaciółmi)
udało się rozpocząć cykl podwórkowych spotkań sąsiedzkich dla mieszkańców pobliskich kamienic.
Dodamy jeszcze, że Kóltura bierze
udział w akcji „Kawa dla seniora za
2 zł”, z której korzysta wielu poznaniaków. 
oferowane są dania z Italii, ale przede
wszystkim dzięki klimatowi, który
w tej trudnej i zaskakującej przestrzeni
potrafili wyczarować właściciele. Na
café latte wpadają tu studenci z Uniwersytetu Artystycznego, kupcy z rynku, po pizzę przychodzą pracownicy
z okolicznych biur. Zawsze tu gwarno
tłoczno i hałaśliwie – ale przyjaźnie,
tak jak na włoskim skwerku! 

„KLUB OŚMIU” Z ZESPOŁU SZKÓŁ
ODZIEŻOWYCH W POZNANIU

Uwrażliwianie
młodzieży

D

ziałalność młodzieżowego
klubu związana z wolontariatem w Zespole
Szkól Odzieżowych rozpoczęła
się w roku szkolnym 2002/2003.
Celem tego przedsięwzięcia było
i jest uwrażliwienie młodzieży na
pomoc innym, a także pokazanie
jednej z form spędzania wolnego
czasu z pożytkiem dla potrzebujących ludzi, kształtowanie
pozytywnych cech osobowościowych i odpowiednich postaw
moralnych. Celem klubu jest
udział w licznych akcjach charytatywnych organizowanych na
terenie miasta. Młodzi społecznicy

Michał
Marcinkowski
PIZZERIA PANSA PIENA | PL. WIELKOPOLSKI
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M

Michał Marcinkowski to
jeden z inicjatorów umowy
społecznej na ul. Taczaka,
gdzie działa jak szeryf, pilnując
przestrzegania porządku. Organiza-

chcą przede wszystkim pomagać innym, ale także zdobywać
wiedzę, nowe doświadczenia oraz
nawiązywać znajomości.
Od sezonu 2006/2007 szkolne
koło podjęło współpracę z Hospicjum na Osiedlu Rusa, gdzie
świadczą nieodpłatne usługi
fryzjerskie, odwiedzają chorych
przed świętami, walentynkami.
Działają w ramach Motylego
Wolontariatu, kwestują na rzecz
rozbudowy hospicjum. Klub
nawiązał również współpracę ze
świetlicą środowiskową CARITAS
przy ul. Rapackiego. Uczennice
pomagają w odrabianiu lekcji
dzieciom, organizują zajęcia.
Wolontariusze działają także
w domach seniora w Luboniu, na
Ogrodach, Bukowskiej i w Dziennym Ośrodku Pomocy Społecznej
dla dzieci przy ul. Serafitek. 

tor wielu wydarzeń kulturalnych, ale
także przedsiębiorca nastawiony na
lokalną społeczność.
Restauratorzy zdawali sobie sprawę,
że będzie potrzebny kompromis – ze
sobą nawzajem, mieszkańcami, władzami miasta. Wypracowywali go
powoli, rozmawiając. I tak powstała
nieformalna umowa społeczna, której się trzymają. Można to dostrzec
np. latem, kiedy punktualnie o godz.
22 chowają krzesła i parasole
z ulicy. Przestrzegają bowiem ciszy
nocnej, co wcale nie przeszkadza
ich klientom. Taczaka, podobnie jak
ulice Jeżyc, stała się alternatywą dla
niezbyt kulturalnego Starego Rynku – mówił w wywiadzie
dla „Głosu Wielkopolskiego” Michał
Marcinkowski. 

INWESTYCJE
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WYBIEGI DLA PSÓW
NA STARYM MIEŚCIE
Wydział Gospodarki Komunalnej przypomina o zasadach utrzymywania zwierząt domowych w mieście.
Pomimo podejmowanych
licznych akcji edukacyjnych czy rozdawania worków problem niesprzątania
psich odchodów ciągle jest
aktualny. Mimo że właścicielom czworonogów grożą
mandaty do 500 zł!

OGRÓD JORDANOWSKI
W połowie grudnia odbył się odbiór prac I etapu modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1. Nowy sezon rozpocznie się w zupełnie innej jakości. A staromiejscy radni starają się pozyskać środki na kolejne działania związane
z rewitalizacją części rekreacyjnej i budową zaplecza
techniczno- sportowego.

R

ada Osiedla zabezpieczyła
w budżecie maksymalną
możliwą pulę środków na inwestycję. Dzięki poprawce radnego
Andrzeja Rataja udało się uzyskać
także dofinansowanie miejskie,
w kwocie 1 miliona złotych!

Autorem koncepcji jest Hugon Kowalski, młody, ale
wielokrotnie nagradzany
architekt, m.in. w Archiprix International / Hunter
Douglas Awards 2013 – za
najlepszy na świecie projekt studencki. Jego prace
są społecznie zaangażowane. Jak sam przyznaje,
inspiracji szuka nie w branżowych magazynach o architekturze, ale w rozmowach z ludźmi. Uważa, że
wiele ze społecznych problemów można rozwiązać
za pomocą architektury.

– Ogród jordanowski jest
nam bliski – już trzecie pokolenie spędza tu czas z przyjaciółmi, a od czasu powstania
nie przeszedł gruntownych
zmian – podkreśla radna Maria
Sokolnicka-Guzek.
Ten jeden z najstarszych
ogrodów w Poznaniu, który latem dziennie odwiedza około
800 osób, rewitalizowany jest
etapami. Oddano do użytku
część sportową, a w budowanej części rekreacyjnej znajdą
się urządzenia zabawowe:
bujak, trybuny, zjeżdżalnia,
podziemne przejście, ścianka
wspinaczkowa wraz z bezpieczną nawierzchnią i wodny
plac zabaw.
Ogród przeznaczony będzie
zarówno dla młodszych, jak
i dla starszych. Jego wygląd
(i liczne atrakcje) był konsultowany z najważniejszymi użytkownikami, dziećmi
i młodzieżą.

N

iestety psich wybiegów
na naszym osiedlu nie
ma, a wskazane przez radną
Marię Sokolnicką-Guzek lokalizacje zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Zieleni
Miejskiej. Urzędnicy odrzucili
Wzgórze Św. Wojciecha (ze
względu na zniszczenie zieleni i sąsiedztwo pomnika Armii
Poznań), nowy Park w Starym
Korycie Warty i pas wzdłuż
ulicy Ogrodowej (problemy
własnościowe).
Na terenie Starego Miasta
kejtry można wypuszczać luzem jedynie w parku pomiędzy
mostem Królowej Jadwigi a mostem Św. Rocha. W sąsiedztwie
jest też Cytadela.

– Miasto zlikwidowało opłaty za utrzymanie psów, ale
w ogóle nie zmieniło to sytuacji związanej ze sprzątaniem
po czworonogach, codziennie
wpadamy na „psie niespodzianki” – komentuje radny
Tomasz Dworek.
– Apele o utworzenie wybiegów dla psów mieszkańcy zgłaszają od dawna, należy także
pamiętać, że na Starym Mieście
jest, ze względu na charakter
osiedla, najmniej miejsc do
wyprowadzania psów – mówi
radny Krzysztof Sroczyński.
Jest jednak szansa na taki
wybieg. Właściwe parametry
(wskazane przez zespół projektu
„Kejter też poznaniak”) posiadają działki przy ulicy Solnej, pomiędzy budynkami prokuratur
a ogrodem jordanowskim. Rada
Osiedla czyni starania o uzyskanie stosownych pozwoleń.
– Psi wybieg to nie toaleta dla
czworonogów, ale bezpieczne
miejsce socjalizacji, gdzie psy
bez uwięzi mogą spędzić czas.
Wybiegi tworzą małe lokalne
społeczności psich miłośników – podkreśla radna Maria
Sokolnicka-Guzek.
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CZY MOŻNA SIKAĆ POD MOSTEM DWORCOWYM?
Oddawanie moczu pod mostem Dworcowym jest stałym wstydliwym elementem
funkcjonowania poznańskiego dworca PKS i centrum
handlowego Avenida. – To
nie nasi klienci, to bezdomni, nie możemy interweniować – odpowiadają osoby
zarządzające spółkami.

T

eren pod mostem nie należy ani do Avenidy, ani
do PKS, co w piśmie do rady
podkreślają dyrektorzy spółek,
ale za sprzątanie po osobach
korzystających z oferty kompleksu płaci miasto Poznań,
czyli podatnicy.
Z obserwacji dyrekcji Avenidy
wynika, że pod mostem swoje
potrzeby fizjologiczne załatwiają bezdomni, a nie pasażerowie autobusów czy klienci
centrum handlowego. Jak wynika z pisma – ochroniarze są

zmuszeni reagować średnio 50
razy dziennie. I właśnie dlatego
(jak tłumaczy dyrekcja) w centrum handlowym toalety są
płatne, by zaoferować swoim
klientom najwyższą jakość!
Prezes PKS informuje, że
ochrona monitoruje teren
24 godziny na dobę, ale nie
ma uprawnień do podejmowania interwencji, gdy ktoś
załatwia się w miejscu do tego
nieprzeznaczonym.
Kwestie oznaczenia węzła
sanitarnego, jak i jego funkcjonowania były omawiane
i uzgodnione w 2013 roku, tak
by nie sprawiały uciążliwości
pasażerom chcącym skorzystać z tego rodzaju usług – czytamy w piśmie dyrektora PKS.
Stan na dziś jest taki: pod mostem Dworcowym jest gemela,
latem odór uryny jest nie do
zniesienia. Rozwiązania Avenidy i PKS są niewystarczające.

Za niekulturalne zachowania
klientów prywatnych podmiotów płacą (i to niemało) podatnicy – Zarząd Dróg Miejskich
musiał kilkukrotnie uruchamiać mycie ciśnieniowe oraz
cykliczne nakładanie środka
neutralizującego smród moczu.
Kompleks nie jest przystosowany do komfortowej obsługi
pasażerów – mikroskopijny

dworzec PKS, kłopotliwe i długie dojście do peronów kolejowych, często niedziałające
windy i ruchome schody. Czy
w takim razie zgodnie ze standardami z 2013 roku funkcjonowanie systemu toalet i oznaczeń należy uznać za dobre?
Interwencję podejmowali radni Małgorzata Osińska i Tomasz
Dworek.

ULICA OGRODOWA – KONIECZNE PRACE PORZĄDKOWE
Rada Osiedla otrzymała
zgłoszenia dotyczące problemów komunikacyjnych
na ulicy Ogrodowej, związanych m.in. ze stanem nawierzchni, nielegalnym parkowaniem czy nadmierną
prędkością pojazdów i tym
samym pogorszeniem komfortu życia mieszkańców.

O

grodowa to piękna ulica
przy parku. Jest szansa
na rozwiązanie części problemów wskazywanych przez
mieszkańców.
W przyszłości brukowa nawierzchnia zostanie wyremontowana. Tymczasem trwają
prace przy odbudowie zabytkowej kamienicy „Żelazko”, po ich

zakończeniu warto będzie podjąć także działania zmierzające
do poprawy jakości chodników
na odcinku od ulicy Półwiejskiej
oraz uporządkowania przestrzeni przy płocie Starego Browaru.
Pojawiły się głosy, by zastąpić
bruk asfaltem, ale takie rozwiązanie nie zostanie zapewne zaakceptowane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Hałas
wynika przede wszystkim z nadmiernej prędkości pojazdów, policja oraz straż miejska powinny
tu częściej prowadzić kontrole.
Radna Lidia Koralewska zwróciła uwagę na nadużywanie przez
dewelopera pasa drogowego
na potrzeby parkingowe, gdzie
wygrodzony fragment przeznaczono na obsługę budowy.
W opinii mieszkańców pojazdy

pracowników inwestora parkują także nielegalnie przy kościele
ewangelickim u wylotu ulicy Krysiewicza. W odpowiedzi na pismo
radnego Tomasza Dworka ZDM
zlecił interwencyjną naprawę
zniszczonych kostek przy wejściu
do parku.
Szansą na uporządkowanie
zaniedbanego pasa zieleni jest
konsultowany obecnie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, obejmujący
m.in. teren parku im. J.H. Dąbrowskiego. Okazuje się, że płot
Starego Browaru nie został ustawiony na granicy działek. Celem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest także zagwarantowanie integralności parku i niedopuszczenie do
jego zabudowy.
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NOWY BRUK

NA STARYM RYNKU
Rada Osiedla w specjalnej
uchwale zajęła stanowisko
dotyczące planowanej formy nawierzchni Starego
Rynku. Radni krytycznie
ocenili testowy fragment
bruku, który prezentował
proponowaną nawierzchnię
całej płyty po remoncie.

T

estowo ułożona kostka nie
poprawia znacząco komfortu poruszania – powierzchnia
nadal nie jest idealna, nie nadaje
się do bezpiecznego korzystania przez osoby, które używają
wózków dziecięcych lub mają
trudności w poruszaniu, np. korzystają z kul czy wózków inwalidzkich – mówi radna Maria
Sokolnicka-Guzek.
Radnym zależy przede
wszystkim, by nawierzchnia
była dostosowana do osób
niepełnosprawnych. Uważają
także, że nowy bruk powinien
być gładki, bez zbędnych fug,
dokładnie ułożony i zabezpieczony przed ewentualnym poślizgiem. Inspiracją powinny
być nawierzchnie na ulicach
Wodnej, Woźnej czy Ślusarskiej – powstałe w ramach

projektu Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego.
Rezultaty tych remontów robią bardzo dobre wrażenie – zaznacza radny Jacek Maleszka,
który uczestniczył w odbiorze
inwestycji. Prace rozpoczęły się
w listopadzie i trwały dwa tygodnie. W ich trakcie zerwana została stara nawierzchnia. W jej
miejsce ułożono nową kostkę
rzędową, wcześniej poddaną
rewaloryzacji, czyli ścięciu
lica i jego spłomieniowaniu, by
nadać efekt szorstkości.
Natomiast pozostawienie istniejącej formy bruku na Starym Rynku nie ma uzasadnienia zarówno
historycznego, jak i funkcjonalnego. – Istniejąca kostka ułożona
była wcześniej na drogach kołowych i służyła do poruszania się
pojazdów, a nie ruchu pieszego –
mówi radny Tomasz Dworek.
Z historycznego punktu widzenia nawierzchnia Starego Rynku
tylko w perspektywie ostatnich
100 lat kilkukrotnie była przekładana zarówno w zakresie układu komunikacyjnego (ruchu,
pieszego, samochodowego oraz
tramwajowego), jak i użytego
materiału.

Chodnik przy Solnej wyremontowany został ze środków Rady Osiedla, fot. ZDM

NOWY HOTEL NA SOLNEJ?
Czy przy ulicy Solnej jest
miejsce na 8-piętrowy hotel?
Takie pytanie zadają sobie
mieszkańcy bloków znajdujących się pomiędzy ulicami
Solną a Nowowiejskiego,
gdzie w ciągu najbliższych
kilku lat wyrosnąć może
nowy obiekt.

D

o Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP
wpłynął wniosek o ustalenie
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
ośmiokondygnacyjnego budynku hotelowego z garażem
podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą. Mowa
jest o niewielkiej działce przy
ulicy Solnej 17, znajdującej
się bezpośrednio przy dwóch
blokach mieszkalnych oraz
budynku wojskowym.
To działka, na której jeszcze
do niedawna znajdował się zielony zakątek, w tym drzewa,

niestety wycięte przez nowego
właściciela tuż po sprzedaniu
działki przez Agencję Mienia
Wojskowego. Protesty mieszkańców przeciwko sprzedaży
działki oraz wycince drzew nie
przyniosły rezultatów. Pozostał
już tylko stary zabytkowy platan, a plany inwestora stwarzają obawę, że los i tego pięknego
drzewa został już przesądzony.
Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że planowany ogromny hotel całkowicie odetnie
dostęp do światła naturalnego
w części pobliskich mieszkań.
Mamy nadzieję, że inwestor
wsłucha się w głosy mieszkańców i zmieni projekt budynku, tak aby zminimalizować
uciążliwości. Budynek tak
wielkich gabarytów na małej
działce może zmienić tę okolicę w mniej przyjazną mieszkańcom. Liczymy na wsparcie
władz Poznania – podkreśla
radny Marcin Liminowicz.
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STAROMIEJSKIE SZKOŁY DLA FACHOWCÓW
Dobre rzemiosło wraca do
łask, bo potrzebni są rzemieślnicy! Doskonale wiemy, jak trudno dziś znaleźć
dobrego fachowca – do remontu łazienki, naprawy
kranu albo uszycia wyjątkowej kreacji.

T

rzy staromiejskie szkoły
branżowe – ZSO z ul. Kazimierza Wielkiego, ZSB nr 1
z Rybaków (gospodarz imprezy) oraz ZSZ nr 6 z ul. Działyńskich – w ramach pierwszej
edycji „Nocy Zawodowców”
zaprezentowały swoją ofertę oraz wysokie kompetencje
zawodowe uczniów. Podczas
„Nocy…” można było zobaczyć m.in. pokazy fryzjerskie,
tworzenie streetartowej stylizacji, pokaz formowania
jednostki ładunkowej na
palecie euro (logistyka) czy
wykonanie sklepienia łukowego (budownictwo). Całość wydarzenia uświetnił
pokaz mody w wykonaniu
uczniów z Zespołu Szkół
Odzieżowych.

sto lat „Budowlanki”
przy Rybakach
Na pewno każdy, kto znajdzie
się w kwartale ulic Krakowska,
Rybaki i Łąkowa w Poznaniu, zauważy monumentalny gmach z czerwonej cegły.
Gdyby mury potrafiły mówić,
opowiedziałyby historię wielu
pokoleń uczniów kształcących
się w zawodach związanych
z budownictwem.
Już pod koniec XIX wieku
działała Prusko-Królewska
Szkoła Budownictwa, której
absolwentami byli również,
choć w mniejszości, Polacy.
Wśród nauczycieli znalazł się
tylko jeden Polak – dr inż. Jan
Rakowicz, późniejszy pierwszy

dyrektor utworzonej w kwietniu 1919 roku Państwowej Szkoły Budownictwa. W okresie
międzywojennym doskonale
funkcjonowały tu różne pracownie, powstała nawet Stacja Doświadczalna Materiałów
Budowlanych.
Wojna i okupacja przerwały naukę, ale już w kwietniu
1945 roku, jako jedna z pierwszych szkół w Poznaniu, Liceum Budowlane wznowiło
działalność. Na czele grona
nauczycieli stanął przedwojenny wykładowca szkoły,
konstruktor inż. Lucjan Ballenstedt. Trudne lata powojenne to nie tylko remont
zniszczonego gmachu przy
ul. Rybaki, ale i nieustanne
zmiany programów, specjalizacji kształcenia i nazw szkół.
Zawirowania historyczne nie
miały wpływu na wysoki poziom nauczania. Absolwenci
„Budowlanki” zawsze byli
i są cenionymi pracownikami,

nierzadko właścicielami dobrze prosperujących firm.

Świętujemy stulecie
„Odzieżówki”
Kiedyś nazywana „Szkołą żon”
lub „Pensją pani Filomeny”,
dzisiaj znakomicie odnajduje
się na wymagającym rynku
współczesnego modelingu i wizażu. Popularna „Odzieżówka”

przy ul. Kazimierza Wielkiego
posiada m.in. certyfikat ISO
oraz tytuł Lidera Edukacji
Zawodowej. Od 25 lat jest organizatorem „Małej Pętelki” –
Ogólnopolskiego Konkursu dla
Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaremby.
Absolwenci „Odzieżówki” byli
i są bardzo poszukiwani na
rynku pracy. Szkoła otrzymuje
wiele ofert pracy dla krawców,
fryzjerów i techników przemysłu mody.
Po ukończeniu nauki młodzież często stawia swe pierwsze kroki w biznesie – zakłada
firmy i marki odzieżowe, otwiera salony fryzjerskie. Część
absolwentów kontynuuje
naukę zawodu w uczelniach
artystycznych, na kierunkach
projektowych i designerskich.
Zespół Szkół Odzieżowych
kształci dobrych rzemieślników, ale też młodzież otwartą na nowe trendy zarówno
w modzie, jak i na dynamicznie
zmieniającym się rynku pracy.
Nauka języków obcych obejmuje też język branżowy, by
absolwenci mogli nieustannie
podnosić swoje kwalifikacje.
Jubileusz 100-lecia odbędzie
się 1 kwietnia 2019 roku.
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ZIELONY POZNAŃ – CORAZ PIĘKNIEJSZE PODWÓRKA!
Gala kończąca cykliczne
edycje konkursu Zielony
Poznań 2018 na Starym
Mieście to wydarzenie
ważne dla mieszkańców.
Uroczystość odbyła się
w atrium Uniwersytetu
Artystycznego.

R

adna Alicja Wilak, koordynatorka wydarzenia,
podkreśla, że podziękowania
i uznanie należą się wszystkim uczestnikom. Dzięki ich

działaniom pięknieje nasze
wspólne Stare Miasto.
Władysław Preiss z ulicy Rybaki, który dba o porządek i zieleń w swoim fyrtlu, podkreślił
podczas uroczystości, że takie
spotkania są bardzo ważne,
bo motywują mieszkańców do
upiększania nie tyko swojej, ale
także publicznej przestrzeni i budowy dobrosąsiedzkich relacji.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz kupony na zakup materiałów

ogrodniczych. Podczas gali
wystąpił chór ze Szkoły Podstawowej nr 13. W działania

zaangażowane były radne: Alicja Wilak, Małgorzata Osińska
i Natalia Chojara.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 52 uczestników, 3
dodatkowo nagrodzono na etapie miejskim: Marię Broniec
za zielone podwórko przy ul. Mielżyńskiego 24, Katarzynę
Łuczyńską za kwietnik przedszkolny przy Księcia Józefa 1/3
oraz Michała Klauzińskiego za piękny balkon przy ul. Kazimierza Wielkiego.

SĄSIEDZKA „KAWA DLA SENIORA ZA 2 ZŁ”
„Kawa dla seniora za 2 zł” to projekt, który powstał jako odpowiedź na niski poziom zaangażowania seniorów w życie
społeczne. Jego celem jest przełamanie myślenia o tym, że
wyjście do kawiarni jest luksusem. A rezultatem są zadowoleni seniorzy i społecznie odpowiedzialni przedsiębiorcy!

S

eniorzy z różnych powodów
nie korzystają z oferty gastronomicznej i kawiarnianej,
wielu z nich rzadko wychodzi
i traci szansę na spotkania,
rozmowy i utrzymanie dobrej
kondycji.
„Kawa dla seniora” to działanie włączające lokalnych
przedsiębiorców w budowę

sąsiedzkich relacji i umożliwienie integracji międzypokoleniowej. – Szczególnie
cieszą dobre, często serdeczne relacje seniorów z właścicielami i pracownikami
kawiarni – podkreśla Iwona
Kręglewska, organizatorka
społeczności lokalnej, inicjatorka przedsięwzięcia.

Więcej informacji o działaniu Rady:

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

www.staremiasto.poznan.pl
www.facebook.com/
rada.osiedla.stare.miasto/
Telefon Interwencyjny: 730 322 307

Co zrobić, żeby skorzystać
z „Kawy dla seniora za 2 zł”? Wystarczy mieć co najmniej 60 lat!
Kupon z informacją o lokalach
biorących udział w projekcie
i godzinach obowiązywania
oferty można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 103,
Centrum Inicjatyw Senioralnych
przy Mielżyńskiego oraz w Bibliotece Raczyńskich. Można
też po prostu pójść do jednej ze
wskazanych kawiarni z „Kurierem Staromiejskim” i poprosić
o kawę dla seniora!

Miejsca, które biorą udział
w projekcie KAWA DLA SENIORA ZA 2 Zł: Księgarnia
Klasyczna, ul. Ratajczaka 39
(wejście od ul. 27 Grudnia);
Kawiarnia Artystyczna Kóltura, ul. 23 Lutego 8; Klubokawiarnia PIES, ul. Nowowiejskiego 17; Restauracja
Tulipan, plac Wielkopolski 2;
Weranda Caffè, ul. Świętosławska 10; Świetlica Caffè,
ul. Krakowska 9a.

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. Kościuszki), 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), Jolanta 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 postanowieniem §30 statutu osiedla nakazującym informowanie mieszkańców o działalności Rady przez publiczne upowszechnianie sprawozdania.

