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Dzień Dobry! To my, Rada 
Osiedla Stare Miasto ka-
dencji 2019–2023! Zdecy-
dowana większość radnych 
wybranych w wyborach 
startowała w porozumie-
niu Aktywni Mieszkańcy. 
Nie mają dla nas znaczenia 
partyjne barwy (choć mamy 
poglądy polityczne), bo dzia-
łamy w swoich fyrtlach – dla 
dobra mieszkańców.

Wierzymy, że nasze przed-
sięwzięcia będą miały 

wpływ na poprawę komfor-
tu życia na Starym Mieście. 
Mieszkańcy mają prawo do 
ciszy, spokoju i zdrowego 
powietrza, rodziny – do miej-
sca wypoczynku i rekreacji, 
a seniorzy i osoby z niepełno-
sprawnościami do przyjaznej 
infrastruktury.

Jako Rada Osiedla zamierza-
my kontynuować działania 

inwestycyjne w zakresie bu-
dowy i doposażania placów 
zabaw dla dzieci, sadzenia 
zieleni, remontów chodników 
i dróg. Pamiętamy o planowa-
nym wdrożeniu przez władze 
miasta Strefy Tempo 30, która 
powinna poprawić sytuację 
parkingową, uporządkować 
ruch samochodowy z korzy-
ścią dla mieszkańców czy sca-
lić trasy rowerowe. Planujemy 
rozbudowę monitoringu.

Inicjujemy dyskusję i za-
wsze stajemy po stronie naj-
słabszych – wspieraliśmy 
mieszkańców w sytuacjach 
konfliktowych, w zetknięciu 
z urzędniczą machiną czy 
deweloperami. Ale to nie 
inwestycje są najważniej-
sze – znaczenie ma eduka-
cja, aktywizacja seniorów, 
działania z młodzieżą i pro-
jekty dla wykluczonych oraz 
niepełnosprawnych.

Comiesięczne sesje, posie-
dzenie komisji są zawsze 
otwarte dla mieszkańców. Do 
Waszej dyspozycji jesteśmy 
także podczas regularnych 
dyżurów w siedzibie Rady 
przy ul. Młyńskiej 11 oraz 
w różnych punktach Starego 
Miasta.

Chcemy się z Wami, miesz-
kańcami Starego Miasta, regu-
larnie kontaktować poprzez:

• „Kuriera Staromiejskiego”
• www.staremiasto.poznan.pl
• www.facebook.com/

rada.osiedla.stare.miasto

W tym numerze: DOBRZY SĄSIEDZI – laureaci 3. edycji projektu 
Rady Osiedla | Dlaczego warto dbać o historycznie chodniki i ile 
kosztuje nas szorowanie wyremontowanego Świętego Marcina? | 
Garbary – czy czeka nas komunikacyjny armagedon? | Warto od-
wiedzić Zaułek Rzemiosła | Rewitalizacja: Stara Papiernia i dworek 
przy Św. Wojciechu | Jaki powinien być Skwer Wilhelmiego? | Pro-
blem hałasu w centrum miasta | Czy powstanie nowy trakt pieszo-
-rowerowy od Taczaka przez Pasaż Apollo do pl. Wiosny Ludów?

NOWA RADA STAREGO MIASTA
SKŁAD RADY OSIEDLA

KADENCJI 2019–2023
Roman Borowiak, Natalia Choja-
ra, Sławomir Cichocki (wiceprze-
wodniczący), Tomasz Dworek, 
(wiceprzewodniczący), Katarzy-
na Hełpa-Liszkowska, Agnieszka 
Hoffmann, Magdalena Ignaszak, 
Marcin Kaczmarek, Michał Kon-
della, Lidia Koralewska, Marcin 
Liminowicz, Jacek Maleszka, Mał-
gorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, 
Andrzej Rataj (przewodniczący), 
Maria Sokolnicka-Guzek (zastęp-
czyni przewodniczącej zarządu), 
Krzysztof Sroczyński, Maria 
Stachowiak-Krzyżaniak, Elżbieta 
Szubert, Alicja Wilak (przewodni-
cząca zarządu), Wiesław Werner, 
Mirosława Halilowić (zastępczyni 
przewodniczącej zarządu). 
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Dyskusja o bruku na Starym 
Rynku rozgrzewa emocje 
poznaniaków. I dobrze, bo 
właśnie kocie łby, brukowa 
kostka czy charakterystycz-
ne granitowe płyty są ele-
mentem naszego dziedzic-
twa historycznego, o którym 
warto rozmawiać, a przede 
wszystkim – chronić. Ape-
lują o to staromiejscy radni. 

Jak dotychczas poznańskie 
władze w znikomym za-

kresie rozumieją tę potrzebę. 
A tymczasem całkiem niedaw-
no w Warszawie ponad 60 
nawierzchni ulic wpisano do 
gminnej ewidencji zabytków!

W Poznaniu przygotowano Ka-
talog Nawierzchni Chodników 
pokazujący różne wzory ułoże-
nia płyt czy kostek. To cenne, ale 
ważniejsze wydaje się zachowa-
nie historycznego, oryginalnego 
kamiennego materiału. A z tym 
jest niestety różnie.

W ostatnich latach wiele 
granitowych płyt i innych 

elementów nawierzchni bez-
powrotnie uszkodzono, poła-
mano albo rozbito przy okazji 
kolejnych remontów. Urzęd-
nicy powtarzają, że inwestor 
zobowiązany jest do odtwo-
rzenia nawierzchni. Co z tego, 
skoro często chodnika nie da 
się odtworzyć z oryginalnego 
materiału? – Kładziona jest 
nawierzchnia nowa, nawią-
zująca do starej, ale już nie ta 
sama – mówi wiceprzewodni-
czący Rady Sławomir Cichoc-
ki i wskazuje, że w wielu wło-
skich, austriackich, czeskich 
czy niemieckich miastach 
i miasteczkach trotuary mają 
nawet kilkaset lat i chroni się je 
jako dziedzictwo historyczne. 

Staromiejscy radni zwracają 
uwagę na fragment chodnika 
przy ulicy Mostowej, ułożone-
go z różniących się od całości 
płyt – podobnie jest na ulicy 
Bóżniczej czy ulicy Za Bram-
ką. Przy wszelkich pracach dro-
gowych czy budowlanych na 
terenie historycznym inwestor 

HISTORYCZNE CHODNIKI!
CHROŃMY

powinien przygotować doku-
mentację pomocną przy uzgod-
nieniu prac odtworzeniowych.

Co z tego, że deweloper na-
prawia chodnik czy fragment 
drogi, skoro wcześniej ciężkie 
pojazdy zdegradowały na-
wierzchnię na całym odcinku 
dojazdowym? Sztukowanie 
chodników ma znaczenie nie 
tylko estetyczne, ale przede 
wszystkim powinno być nie-
dopuszczalne w strefie ochrony 
konserwatorskiej – wskazuje 
Tomasz Dworek, wiceprzewod-
niczący Rady Osiedla Stare 
Miasto.

Warto, żeby miasto dokona-
ło całościowej inwentaryzacji 
zabytkowej lub historyzującej 
infrastruktury drogowej, nie 
tylko w zakresie nawierzchni 
jezdni czy chodników, ale także 

takich elementów, jak tory tram-
wajowe, latarnie, hydranty czy 
elementy wyposażenia ulic 
(np. tabliczki z nazwami). O ta-
kie działania Rada Osiedla Stare 
Miasto prosiła już w uchwale 
w 2016 roku – przypomina prze-
wodniczący Andrzej Rataj. 

Radni zwrócili także uwagę 
na historyczną nawierzchnię 
z rewitalizowanego placu 
Kolegiackiego. Znajdują się 
tu kamienie – prawdopodob-
nie z XIX wieku, położone po 
utworzeniu placu, pokazujące 
ówczesny układ komunikacyj-
ny. Podobną formę widać na 
zdjęciach z przełomu XIX i XX 
wieku. Wielu historyków sztuki 
zaleca zachowanie materiału 
w swoim pierwotnym miejscu. 
A oznaczenie nierównego bru-
ku jako zabytku może być także 
atrakcją turystyczną – pozwa-
lającą zaakceptować chodni-
kowe niedogodności.

Dziś w Poznaniu warto zewi-
dencjonować istniejące histo-
ryczne nawierzchnie i czuwać 
nad ich stanem. Takie działa-
nia zaczęto wprowadzać już 
w Warszawie. Warto podkre-
ślić, że ochrona konserwator-
ska nie musi oznaczać zakazu 
modernizacji drogi, dostosowa-
nia jej do ruchu rowerowego 
czy osób z niepełnosprawno-
ściami. Jednak zasady remon-
towe powinny uwzględniać 
wartość zachowanych elemen-
tów infrastrukturalnych.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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SZOROWANIE ŚW. MARCINA
Nie tylko mieszkańcy Św. Marcina, ale wszyscy po-
znaniacy z niecierpliwością oczekiwali końca długiej 
i kosztownej rewaloryzacji głównej ulicy miasta. Niestety 
nawierzchnia ulicy już kilkanaście tygodni po otwarciu 
wyglądała fatalnie.

W internecie wielokrotnie 
dyskutowano na temat 

dobrych stron, ale też manka-
mentów przeprowadzonych 
prac. Staromiejscy radni liczą 
na pozytywne rezultaty in-
westycji. W uchwale jednak 
zwracają uwagę na problemy 
z nową nawierzchnią i apelują 
o lepszy materiał brukarski na 
kolejnych fragmentach odna-
wianego traktu.

Marzy nam się, by ulica na 
powrót stała się atrakcyjna 
i zaczęła tętnić życiem. Nie 
wszystko jednak wyszło tak, 
jak zostało zaplanowane lub 
jak powinno być zrobione – 
mówi Maria Stachowiak-Krzy-
żaniak, staromiejska radna 
i mieszkanka Św. Marcina.

Zatwierdzony projekt mo-
dernizacji ulicy Św. Marcin 

przewidywał nawierzchnię wy-
konaną z wysokiej jakości gra-
nitu. Niestety pomimo ogrom-
nych kosztów inwestycji granit 
zastąpiono kostką betonową, 
w którą bardzo łatwo wnikają 
wszelkie nieczystości. Dokładne 
usunięcie zanieczyszczeń czę-
sto bywa niemożliwe i posadzka 
pozostaje trwale brudna.

Nawierzchnia ulicy już kil-
kanaście tygodni po otwarciu 
wyglądała fatalnie – była cała 
w plamach różnego pocho-
dzenia. To jasne, że chodniki 
zabrudzane są przez ich użyt-
kowników, ale należy stosować 
materiały, które umożliwiają 
zachowanie wysokich standar-
dów czystości!

Kolejny problem to piasek, 
którym zostały wypełnione 
szczeliny w posadzce ułożonej 

z drobnych elementów – jest on 
wymywany lub wywiewany, 
przez co powstają ubytki.

Należy zabezpieczać w bu-
dżecie miasta stosowne kwo-
ty na regularne mycie całej 
ulicy Św. Marcin, doraźne 
opróżnianie popielniczek 
oraz systematyczne uzupeł-
nianie wymywanego piasku. 
Niestety różne zaniechania 
na etapie inwestycji będą 
skutkować wysokimi kosz-
tami utrzymania przez wiele 

kolejnych lat – mówi radna 
Maria Stachowiak-Krzyżaniak.

Zarząd Dróg Miejskich na 
mechaniczne mycie i polewa-
nie ulic w 2019 roku na Starym 
Mieście przeznaczył 742 tys. 
złotych. Święty Marcin, będą-
cy obecnie w centrum zainte-
resowania władz, do końca 
roku szorowany będzie aż 
ośmiokrotnie, a podatników 
kosztować to będzie 252 tys. zł! 

Dobrze byłoby zadbać tak-
że o inne ulice staromiejskie, 
zwłaszcza w rejonie Starego 
Rynku, odwiedzane każdego 
dnia przez tysiące turystów – 
komentuje Tomasz Dworek, wi-
ceprzewodniczący Rady Osie-
dla Stare Miasto.

Władze miasta w najbliższych 
miesiącach planują konsultacje 
i rozpoczęcie prac rewaloryza-
cyjnych na kolejnych odcin-
kach Św. Marcina.

Nawierzchnie reprezenta-
cyjnych traktów, a takim ma 
się stać Św. Marcin, powin-
ny być wykonane z dobrych 
i od wieków stosowanych 
nawierzchni kamiennych, 
które można łatwiej i taniej 
utrzymywać w czystości, 
a ponadto lepiej się prezen-
tują – komentuje Andrzej 
Rataj, miejski radny i prze-
wodniczący Rady Osiedla 
Stare Miasto.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Bez pierwszej ramy nie będzie cało-
ściowej rewitalizacji Starego Miasta. 
A ulice Solna, Estkowskiego i Garbary 
pozostaną zakorkowanymi traktami 
komunikacyjnymi – bez alternatywnej 
drogi tranzytowej!

W ciągu najbliższych lat wokół 
Starej Rzeźni mieszkać będzie 

20 000 mieszkańców. Warto tu zaplano-
wać nowoczesne centrum komunikacyjne, 
kolejowo-tramwajowe przy dworcu PKP 
Garbary. Z kolei według ostatnich donie-
sień medialnych na Ostrowie Tumskim po-
wstanie duże osiedle na około 1500 miesz-
kań, ale planowana inwestycja zajmować 
będzie jedynie tylko fragment wyspy.

Skomunikowanie nowej dzielnicy, do-
celowo zapewne z kilkoma tysiącami 
mieszkań, będzie miało istotny wpływ na 
sytuację przestrzenną i komunikacyjną na 
obu brzegach Warty.

Koniecznym rozwiązaniem jest więc do-
kończenie I ramy komunikacyjnej, która 
będzie miała kluczowy wpływ na rozła-
dowanie korków na Solnej, Estkowskiego 
i Garbarach. Według planów istniejących 
od wielu lat trasa ta przebiegać ma wzdłuż 
torów kolejowych przy Cytadeli – przez 
Ostrów Tumski aż na Zawady.

Inwestycja ta według szacunków władz 
z 2016 roku kosztować miałaby ponad 
700 milionów złotych – podkreśla radny 
Andrzej Rataj. Urzędnicy mówią, że nie ma 
na to pieniędzy. Staromiejscy radni wskazu-
ją jednak, że warto pozyskać środki unijne, 

bo bez całościowej inwestycji drogowo-
-kolejowej zapewnienia o priorytecie dla 
komunikacji kolejowej i uspokojenia ruchu 
w centrum pozostaną tylko obiecankami. 
Warto przypomnieć, że już w 2016 roku wła-
dze samorządowe wojewódzkie i miejskie 
zapowiadały przygotowanie wspólnego ko-
lejowo-drogowego studium wykonalności.

A ruch będzie spory, związany choćby z in-
westycją w Starej Rzeźni (parking na 1000 
aut!), nowymi blokami w całym północnym 
ciągu ulicy Garbary i ulicy Północnej przy 
Cytadeli – mówi radny Krzysztof Sroczyński.

Należy przypomnieć, że w obowiązują-
cym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Poznania, uchwalonym we wrześniu 
2014 roku, cały czas przewiduje się dokoń-
czenie budowy I ramy komunikacyjnej – 
zaznacza radny Jacek Maleszka.

W tym dokumencie proponuje się „od-
ciążenie północnej części śródmieścia 
poprzez dokończenie budowy I ramy ko-
munikacyjnej (od ul. Północnej do Hlon-
da) z jednoczesną przebudową ul. Solnej / 
Estkowskiego / Wyszyńskiego do parame-
trów ulicy o jednym pasie ruchu w każdym 
kierunku”.

Mając na względzie rewitalizację Starego 
Miasta, należy zaznaczyć, że ponowne 
połączenie ze sobą – poprzez przywróce-
nie swobodnego ruchu pieszego i rowero-
wego – Starego Rynku, Wzgórza Święte-
go Wojciecha, Ostrowa Tumskiego oraz 
Śródki stworzy atrakcyjną turystycznie 
przestrzeń. A przeniesienie tranzytu na 
dokończoną pierwszą ramę pozwoli na 
uspokojenie komunikacji tranzytowej na 
Starym Mieście – informuje radny Tomasz 
Dworek.

Bez dokończenia ramy komunikacyjnej nie da się mądrze skomunikować Ostrowa 
Tumskiego. Wszystkie inne pomysły będą tyko atrapami, nierozwiązującymi obec-
nych problemów transportowych Starego Miasta. Władze miasta nie biorą pod uwagę 
dodatkowego ruchu drogowego, choć wydały zgody na budowę nowych osiedli miesz-
kaniowych. Łącznie ma tu mieszkać 20 000 osób!

KOMUNIKACYJNY ARMAGEDON!
BEZ PIERWSZEJ RAMY CZEKA NAS

Zamierzone wprowadzenie tramwaju 
z Naramowic w ulicę Garbary nie spo-
woduje rozładowania korków i uspo-
kojenia ruchu. Ruch tranzytowy po-
winien zostać przejęty właśnie przez 
ring komunikacyjny wokół Starego 
Miasta – komentuje radny Jacek Ma-
leszka, przewodniczący Komisji Polityki 
Przestrzennej i Rewitalizacji

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Problem nadmiernego ha-
łasu generowanego przez 
pojazdy przekraczające 
dopuszczalne prędkości od 
dawna zgłaszają mieszkań-
cy Starego Miasta. Szczegól-
nie ulice Garbary, Krakow-
ska i Kazimierza Wielkiego 
często stają się nocnym to-
rem wyścigowym.

Pamiętać należy, że na 
Garbarach zlokalizowane 

są dwa duże specjalistyczne 

szpitale, w których przebywają 
ludzie cierpiący na najcięższe 
choroby i będący po najtrud-
niejszych operacjach.

Konieczne jest wdrożenie sku-
tecznych działań. Przy szpitalu 
znajdują się co prawda znaki 

zakazujące ruchu jednośladów, 
ale z obserwacji wynika, że nie 
są one przestrzegane – podkre-
śla radna Lidia Koralewska.

Oczywiście zgłaszamy tego 
typu sytuacje, ale ile razy 
można wskazywać rzeczy 

oczywiste? Niezbędne są czę-
ste patrole i surowe sankcje 
dla piratów drogowych. Li-
czymy, że właściwe jednostki 
w końcu skutecznie zajmą się 
problemem – komentuje radny 
Wiesław Werner.

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej Skweru Gotarda 
przy Garbarach i Stawnej, ale miasto działki te chce sprze-
dać pod funkcję mieszkaniową!

W każdym razie formalnie, 
bo taki zapis jest w obo-

wiązującym MPZP. Były tam już 
zresztą plany zabudowy placu. 
Z punktu widzenia mieszkańców 

sytuacja jest czytelna. Rada Osie-
dla planuje w tym miejscu skwer, 
miejsce wypoczynku, co ma 
fundamentalne znaczenie dla 
rewitalizacji Garbar! To także 

zaakcentowanie historycznego 
znaczenia miejsca w formie re-
zerwatu archeologicznego.

Zaniedbaną przestrzeń udało 
się uporządkować przy okazji 
Euro 2012. Od wielu miesięcy 
urzędnicy, miejscy aktywiści 
i staromiejscy radni pracowali 
nad koncepcją upamiętnienia 
przedlokacyjnej osady.

Warto wspomnieć, że pra-
ce nad nowym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego obejmują 
także ulicę Stawną, która nie 
była ujęta we wcześniejszym 
opracowaniu.

W działania zaangażowani są 
radni: Andrzej Rataj, Tomasz 
Dworek.

Mieszkam przy ulicy Ka-
zimierza Wielkiego. Ryk 
podrasowanych motocykli 
na prostej ulicy jest nie do 
zniesienia… Straż miejska 
podczas zgłoszenia każe 
podawać numer rejestra-
cyjny zakłócającego pojaz-
du! A przecież nie jestem 
w stanie go zanotować, jeśli 
pędzący pojazd budzi nas 
w środku nocy – to jeden 
z wielu sygnałów, które 
otrzymuje Rada Osiedla.

NOCNY RYK 
MOTORÓW BUDZI 
MIESZKAŃCÓW! 
CZY SŁUŻBY SĄ 
BEZRADNE?

SKWER GOTARDA – ZZM OGŁOSIŁ PRZETARG

Rezultatem działań jest 
wstępny koncepcyjny pro-
jekt odnowy tego zaniedba-
nego od lat miejsca. Celem 
jest takie zagospodarowa-
nie przestrzeni, by w czy-
telny sposób odtworzyć 
i wyeksponować dawny 
historyczny układ wiryda-
rza klasztornego. Projekt 
uwzględnia odpowiednio 
dobraną zieleń, oświetlenie 
całego obiektu oraz ele-
menty małej architektury.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Przedsięwzięcie zainicjo-
wała Estrada Poznańska, 
a Centrum Praktyk Eduka-
cyjnych w CK ZAMEK przy-
gotowało badanie społeczne 
dotyczące przyszłości Skwe-
ru Wilhelmiego. Cały raport 
dostępny jest na stronie in-
ternetowej Rady Osiedla.

Pytani o opinię uczestnicy 
sondażu deklarowali, że 

trawa i drzewa są koniecznymi 
elementami zagospodarowania 
tej przestrzeni. Dodatkowo dla 
ponad połowy ankietowanych 
kolorowe kwiaty były najbar-
dziej pożądanym elementem 
przyrody. Jednocześnie jedynie 
10 proc. wskazało na krzewy. 
Negatywna opinia wynika ze 
złych doświadczeń – niska zie-
leń jest zazwyczaj zaśmiecona 
i służy jako dzika toaleta.

Mieszkańcy wypowiedzieli się 
także na temat nowej nawierzch-
ni. Wielu zwracało uwagę, że 
powinna być przede wszystkim 
równa i czysta, a także dostoso-
wana do osób starszych i z nie-
pełnosprawnościami. Ponad 
połowa badanych najwyżej 
oceniła kostkę jako rodzaj na-
wierzchni – argumentowali to 

estetyką i stosunkowo łatwym 
utrzymaniem. Krytykowano 
żwir (będzie się kurzyło!), a tak-
że beton i asfalt.

Proponowane elementy 
w społecznej przestrzeni:
• Nowoczesna i estetyczna toale-

ta – miałby uchronić przed ak-
tami wandalizmu, zwiększając 
poczucie utrzymania czystości.

• Społeczna architektura: mo-
bilne ławki, miejsca z dostę-
pem do prądu, plac zabaw 
oraz zadaszenia, gdzie można 
się schować przed deszczem.

• Małe punkty usługowe i ga-
stronomiczne serwujące na-
poje i posiłki.

• Dziedzictwo kulturowe – 
przede wszystkim mury miej-
skie (nazywane ruinami) 
– można je wykorzystać 
w budowaniu opowieści 
o tym miejscu.

• Kiosk „Warzywniak” – badani 
postulowali zachowanie jego 
funkcji przy jednoczesnym 
wpisaniu go w krajobraz 
miejsca.
Chociaż najczęściej zwracano 

uwagę na publiczny charakter 
rewitalizowanej przestrze-
ni, który powinien oznaczać 
jak najszerszą dostępność, to 

badani biorący udział w warsz-
tatach wykazywali niechęć 
wobec często obecnych na 
Skwerze osób bezdomnych 
i pijących alkohol. Podkreślano 
znaczenie estetyki, która po-
winna pozytywnie wpłynąć na 
budowanie relacji międzyludz-
kich i wspólnotowe poczucie 
odpowiedzialności za miejsce.

JAKA PRZYSZŁOŚĆ SKWERU WILHELMIEGO?
Rada Osiedla dziękuje osobom 

zaangażowanym w realizację 
badań: Centrum Praktyk Edu-
kacyjnych w CK ZAMEK i Estra-
dzie Poznańskiej, a także organi-
zatorom cyklu „Salon Sąsiedzki”.

W działania zaangażowani 
są radni: Alicja Wilak, Elżbieta 
Szubert, Michał Kondella, To-
masz Dworek.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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ZREWITALIZOWAĆ STARĄ PAPIERNIĘ I DWOREK
Rewitalizacją Starej Papierni i dworku przy ul. Szyperskiej zain-
teresowany jest Uniwersytet Artystyczny. UAP złożył wniosek 
na inwestycję celu publicznego, polegającą m.in. na dobudowie 
budynków dawnej fabryki oraz na zmianie sposobu użytko-
wania. To dobra wiadomość także dla lokalnej społeczności.

Przedstawione przez mia-
sto warunki uwzględnia-

ją m.in. budowę dodatkowej 
kondygnacji w budynku fa-
brycznym. Cieszy uwzględ-
nienie zagospodarowania 
otoczenia dawnego ogrodu 
dworu wraz z murem oporowym 

i zachowania podjazdu z ka-
miennym rynsztokiem.

Wcześniej próbę przywrócenia 
tej przestrzeni podjął się Zakład 
Makerspace, jednak okazało się, 
że społeczne przedsięwzięcie nie 
udźwignęłoby finansowo takiej 
inwestycji. Warto przypomnieć, 

że już w 2009 roku ZKZL przepro-
wadził konkurs na urbanistyczne 
zaaranżowanie fyrtla. Koncepcje 
uwzględniały cały kwartał mię-
dzy ulicami Szyperską – Estkow-
skiego – Piaskową i tzw. Nowo 
projektowaną (przedwojenny 
zaułek Barlebena).

Zagospodarowanie tej prze-
strzeni przez wyższą uczelnię 
to szansa na rewitalizację i nie-
uciążliwe sąsiedztwo. To dobra 
wiadomość dla lokalnej społecz-
ności. Warto, żeby całość z ogro-
dem i zielenionym dziedzińcem 
była otwarta dla okolicznych 
mieszkańców. Założenia uczelni 
artystycznej mogą współgrać ze 
społecznymi potrzebami – mówi 
radny Tomasz Dworek.

Pozostaje jednak pytanie, co 
zamierza administracja sądo-
wa, która włada sąsiednimi 
działkami od strony ul. Piasko-
wej, a która nie jest zaintereso-
wana choćby zapewnieniem 
potrzebnych miejsc parkin-
gowych. Dziś cały kwartał od 
Północnej do Estkowskiego jest 

niefunkcjonalny przestrzennie 
z powodu nadmiernej zabudo-
wy. Ulokowane tu wielkiego 
biurowca (początkowe warun-
ki zakładały apartamentowiec) 
powoduje mnóstwo problemów 
(np. bezpieczeństwo parkowa-
nia). Władze miasta mimo za-
pewnień nie doprowadziły do 
otwarcia bulwarów nad rzeką, 
nie mogą także od wielu lat 
wyegzekwować od znanego 
dewelopera dokończenia bu-
dowy ulicy Szyperskiej. Dziś 
budowane są tam kolejne bloki.

Pomimo wielu pism i uchwał 
Rady Osiedla Stare Miasto magi-
strat odmówił przystąpienia do 
prac nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Zmarnowano potencjał 
starego portu, żaden z budyn-
ków nie nawiązuje do ponad 
100-letniej tradycji miejsca. 
Nowe przedsięwzięcie uczelni 
artystycznej może więc wnieść 
nową jakość urbanistyczną 
i społeczną! – podsumowuje 
radna Alicja Wilak

Ciekawy piętrowy budynek 
znajduje się u wylotu ul. Św. 
Wojciech w Wolnicę – pod 
numerem 1. Jak wynika z kar-
ty ewidencyjnej zabytku pro-
wadzonej przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków 
ten dom mieszkalny zbudo-
wano ok. 1828 roku na miej-
scu parterowego zajazdu 
z karczmą. Niestety budy-
nek niszczeje – Rada Osiedla 
zwróciła się do władz miasta 
z wnioskiem o ochronę i za-
gospodarowanie zabytku.

Jak informuje urząd, w kwiet-
niu 2019 roku przeprowa-

dzono kontrolę stanu zacho-
wania zabytku, stwierdzając 
odpowiednie zabezpieczenie 
przed dostępem osób trzecich. 

Wskazano też na konieczność 
podjęcia prac remontowych. 
Jednocześnie MKZ zainicjował 
rozmowy z przedstawicielami 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UMP i Zarządem 
Komunalnych Zasobów Loka-
lowych w sprawie dalszych 
losów budynku.

Do kamienicy w 1878 r. dobu-
dowano od strony zachodniej 
ceglany budynek magazynowy 
ze stajnią i wozownią. Przez 
wiele lat budynek należał do 
rodziny kupieckiej noszącej 
nazwisko Schiff (potem Sche-
rek). Po II wojnie światowej 
pomieszczenia istniejącej tu 
restauracji przeznaczono na 
mieszkania, co spowodowało 
przebudowę fragmentu jego 
elewacji.

NIEDOCENIANE ZABYTKI NA ŚW. WOJCIECHU

http://www.staremiasto.poznan.pl
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KSIĘGARNIA TAK CZYTAM  |  UL. ŚW. MARCIN 76

Rada Osiedla Stare Miasto już po raz 
trzeci przyznała dyplomy Dobrym Sąsia-
dom oraz certyfikaty odpowiedzialnym 
społecznie przedsiębiorcom – stosującym 
Kodeks Dobrych Praktyk.

Ta inicjatywa cieszy się sympatią miesz-
kańców i szacunkiem prezydenta Miasta 

Poznania, który staromiejskie przedsięwzięcie 
objął honorowym patronatem. 

Współodpowiedzialność za miasto oraz do-
brosąsiedzkie relacje są oznaką poszanowania 
innych, a także dobra wspólnego. Ułatwiają 
nasze funkcjonowanie i wzbogacają życie.

Wyróżnienie laureatów jest podziękowaniem 
za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że cer-
tyfikat i specjalna naklejka – „Tu jest Dobry 
Sąsiad” – będą najlepszą rekomendacją dla 
klientów z Poznania i turystów odwiedzających 
Stare Miasto.

CORAZ WIĘCEJ DOBRYCH SĄSIADÓW

Mirosław Różalski,
dyrektor szkoły 
baletowej

Dobry dyrektor szkoły jest 
zawsze zapamiętywany przez 
swoich wychowanków, a dzia-

łania społecznika zauważają sąsiedzi. 
Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku, 
Mirosław Różalski jest zawsze życz-
liwy i otwarty także na pozaszkolne 
działania. Poza trudną rolą dyrektora 
szkoły artystycznej znajduje czas na 
tworzenie ośrodka sztuki i integracji 
społecznej, współpracując z lokal-

Przyjazne miejsce

Poznańska księgarnia Tak Czy-
tam jest jedną z największych 
księgarni wyprzedażowych 

w Poznaniu. Specjalne miejsce 

z kącikiem zabaw przygotowano 
dla dzieci i młodzieży. W księgarni 
mile widziane są również zwie-
rzęta, a jeśli zostały adoptowane, 
ich właściciele mogą liczyć na 
książkowe rabaty. Honorowane są 
tutaj Poznańska Złota Karta Seniora 
oraz Karta Dużej Rodziny. 

Poważna szkoła, kolorowa młodzież

Uniwersytet Artystyczny to 
poważna szkoła wyższa 
mieszcząca się w gmachu 

przy Alejach Marcinkowskiego, 
ale także kolorowa młodzież, 
liczne galerie na Starym Mieście 
i ogrom artystycznych wydarzeń. 
Za kadencji rektora prof. Wojcie-
cha Hory to uczelnia otwarta na 
otoczenie i sąsiadów, zabierająca 
głos w ważnych społecznie pro-
jektach, wspierająca Radę Osiedla 
i miejskich aktywistów m.in. 
w działaniach rewitalizacyjnych 
Skweru Wilhelmiego, placu Cyryla 
Ratajskiego czy Alei Marcinkow-
skiego. Na terenie uniwersytetu 

odbywają się spotkania adreso-
wane do lokalnej społeczności: 
koncerty, gry miejskie czy wystawy 
m.in. Staromiejskiej Migawki, 
czyli konkursu fotograficznego 
z pracami zdolnych uczniów szkół 
podstawowych i średnich.
W poprzednim roku akademickim 
uczelnia zorganizowała 58 wykła-
dów otwartych i spotkań, 94 wysta-
wy, 81 bezpłatnych warsztatów oraz 
10 koncertów i innych wydarzeń 
– adresowanych do różnych grup 
(m.in. dla seniorów). Pracownicy 
uczelni byli także zaangażowani 
w powstanie murali przy ulicach 
Estkowskiego i Ku Cytadeli. 

nymi stowarzyszeniami. Dzięki 
jego zaangażowaniu szkoła przy 
Gołębiej z pięknym renesansowym 
dziedzińcem staje się nie tylko 
miejscem promującym kulturę, ale 
i integrującym lokalną społeczność 
i promującym młodych artystów. 
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KINO MALTA NA RYBAKACH

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA
IM. OLGI SŁAWSKIEJ-LIPCZYŃSKIEJ  |  UL. GOŁĘBIA

Przełamują bariery

Mieszkańcy Starego Miasta, 
stanowią wielką rodzinę 
dla piątki dzieci – oprócz 

swoich biologicznych synów, są ro-
dzicami zastępczymi dla rodzeństwa 
i adopcyjnymi dla niepełnospraw-
nego syna. Są aktywni i zaangażo-
wani w wiele inicjatyw zarówno 
w placówkach oświatowych, do 
których chodzą dzieci, jak i poza 
nimi. Promują otwartość, tolerancję 
i przełamywanie barier, zwłaszcza 
w kontekście „oswajania” niepełno-
sprawności.
Organizują kursy języka migowego, 

wydarzenia integracyjne oraz wiele 
akcji mających na celu równanie 
szans. Współpracują lokalnie, m.in. 
z Fundacją Kreaktywator i Centrum 
Inicjatyw Lokalnych STARtownia 
STARomiejska, z którymi organi-
zowali półkolonie, integracyjne 
warsztaty czy cykl wydarzeń wokół 
języka migowego. Prowadzą także 
integracyjną drużynę harcerską Ci-
sza i zuchową – Sprytne Gąsienice.
Mimo że na co dzień borykają się 
z wieloma trudnościami oraz obo-
wiązkami wynikającymi z tak dużej 
i nietypowej rodziny, zawsze są chętni 
do działania, pomocni, otwarci, bez-
interesowni i serdeczni. 
Nie ma dla nich rzeczy 
niemożliwych! 

Przy dźwiękach fortepianu

Przechodząc ulicą Gołębią, 
często usłyszeć można dźwięki 
fortepianu, a przez uchylone 

okna podejrzeć ćwiczących młodych 
ludzi. Tam mieści się chluba Starego 
Miasta – Szkoła Baletowa. To instytu-
cja publiczna otwarta na wszelkie na 
działania dobrosąsiedzkie. Świetnie 
edukuje i kształci artystów tańca, 
odnoszących często międzynaro-
dowe sukcesy. Dzieci i nauczyciele 
każdego dnia do późnych godzin 
popołudniowych wspólnie pracują, 

ale też znajdą czas na przygotowanie 
niestandardowych i nieszablono-
wych wydarzeń dla mieszkańców.
Uczniowie, nauczyciele i rodzicie, 
współpracując m.in. z ubiegłorocz-
nym Dobrym Sąsiadem – Towarzy-
stwem Przyjaciół Szkoły Baletowej 
czy Radą Osiedla, uczestniczą 
w projektach integrujących lokalną 
społeczność i różne pokolenia. 
Organizują m.in. tradycyjne jasełka, 
wydarzenia charytatywne, rodzinne 
pikniki, koncerty i spektakle. 

Ma swój urok

Kino Malta zawsze ma swój urok 
– czy to na poznańskiej Śródce, 
czy to na Rybakach. Święcą-

cy na czerwono neon wskazuje 
miejsce, w którym ambitne filmy 
można oglądać w starym, dobrym 

klimacie. Filmy są pretekstem do 
wspólnego oglądania i rozmawiania 
o przestrzeni publicznej – trudnej 
przestrzeni z różnymi sąsiedzkimi 
problemami, ale też wieloma 
pozytywami. Pretekstem do spotkań 
jest m.in. „Kino na skwerku” czy takie 
projekty jak „Czas na Rybaki” z wy-
stawami, spotkaniami z ciekawymi 
ludźmi i warsztatami tanga! 

JOANNA I PRZEMYSŁAW PROMIŃSCY

Miejsce z klimatem

Znajduje się na narożniku Ko-
ściuszki i Taylora – teoretycz-
nie jest sklepem mięsnym, ale 

można w nim kupić wiele różnych 
artykułów spożywczych. Zakupy 
w nim robią mieszkańcy z okolicy 

Kościuszki, Taczaka, Garncarskiej, 
a nawet Św. Marcina, Składowej 
i Towarowej. Wszyscy lubimy małe 
osiedlowe sklepiki, w których klient 
jest znany, a sprzedawca zagaduje, 
życząc miłego dnia, i po prostu 
wprowadza sąsiedzką atmosferę. 
To miejsce z klimatem! „U Wojtusia” 
znajdziecie także numery „Kuriera 
Staromiejskiego”. 

SKLEP „U WOJTUSIA”  |  UL. KOŚCIUSZKI
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Rymowane kupowanie

Lubimy małe sklepiki, ale okazuje 
się, że dobry klimat do zakupów 
może być także w „sieciówce”. 

Wszystko zależy od człowieka! 
Na wyjątkowego sprzedawcę za 
ladą, przy kasie zwróciło uwagę 
w zgłoszeniach kilku mieszkań-
ców. „Doceńcie pana z Aldiego! 
Zawsze uśmiecham się, gdy rymuje 

przy podsumowaniu zakupów, 
doskonale poprawia mi nastrój! 
Tworzy ludzką, sąsiedzką atmosferę 
w dużym sklepie, w centrum mia-
sta”. To dzięki niemu klienci wracają 
na zakupy. Pana Tomasza wyróżnia-
my dyplomem Dobrego Sąsiada, 
a sieci handlowej ALDI gratulujemy 
pracownika! 

Sąsiedzki wymiar

Celami statutowymi fundacji są 
m.in. promocja i upowszech-
nianie dostępu do kultury 

i sztuki, zapobieganie marginalizacji 
społecznej i kulturowej, a także 
promowanie młodych artystów. 
Te działania realizowane są 
w kilku prowadzonych równolegle 
projektach: Domu Bajek, Pracowni 
Rzeźby oraz Galerii Jak. Jednym 
z flagowych przedsięwzięć fundacji 
jest prestiżowe Ogólnopolskie 

Biennale Tkaniny Artystycznej, które 
nawiązuje do ważnej roli środowiska 
poznańskich twórców w dziedzinie 
tkaniny – wymieniając choćby prof. 
Magdalenę Abakanowicz czy prof. 
Elżbietę Plewkę-Schmidt. Ważny 
sąsiedzki wymiar mają przedsię-
wzięcia związane z Domem Bajek, 
gdzie rodzinnie można spędzić 
czas w towarzystwie ciekawie 
prezentowanych książek! Tu także 
spotykają się Pikotki, czyli dziewczy-
ny dziergające na drutach i szydełku, 
których włóczkowe dzieła podziwiać 
możemy na poznańskich pomni-
kach i drzewach. 

Otwarta na ludzi

Kawa – idealna w środku 
zabieganego dnia i pędzącego 
miasta, gdy potrzebujemy 

chwili przerwy na wytchnienie. 
Mały punkt na Gołębiej przywodzi 
na myśl Paryż. W inny świat spokoju 

i życzliwości przenoszą właścicielki 
Kamilla Kaczmarek i jej mama – 
Wiesia. Kawa od momentu otwarcia 
wspiera organizacje społeczne 
działające na Starym Mieście 
i dba o dobry wizerunek ulicy. Tu 
wpadniesz po sąsiedzku i – w razie 
potrzeby – pożyczysz szklankę 
cukru czy krzesło! Kawa zasługuje na 
miano Dobrego Sąsiada. 

Skrojony dla ludzi

Bardzo sąsiedzki – ze świe-
żymi warzywami, owocami 
i ekologicznymi produktami. 

Najlepiej przyjść z własną torbą! 
„Bardzo lubimy ten Warzywniak”. 
„Jest skrojony dla ludzi, z miłą 
obsługą i dobrą energią” – czy-
tamy w zgłoszeniach mieszkań-

ców. Przed wojną, właśnie w tej 
kamienicy niejaki Stefan Biskup 
posiadał skład Warzyw i Owoców, 
a w 1933 roku Jadwiga Podbielska 
prowadziła sklep z pończocha-
mi. Mieściła się tu także fabryka 
wódek Leona Świetlika. Istniała 
dość długo, podobnie jak zakład 
mistrza krawieckiego Władysła-
wa Gozdowskiego czy gabinet 
lekarski dra Romualda Matuszew-
skiego. 
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AGNIESZKA SZULC Z ZESPOŁEM

O pogodzie i o życiu

Warzywniak przy ul. Długiej od 
lat razem z mężem prowadzi 
Elżbieta Trzybińska. Sprzeda-

jąc warzywa i owoce, wysłuchała wielu 
ciekawych historii, ale także przepisów 
kulinarnych, którymi chętnie dzieli się 
z klientami. Właściciele Warzywniaka 
pomagają potrzebującym, wiedząc, 
że pełnowartościowy towar z dnia 
poprzedniego nie wygląda może 
najlepiej, ale chętne wykorzystany 
zostanie przez tych, których często 
nie stać na podstawowe zakupy. 
Na Starym Mieście osób starszych, 

samotnych, żyjących bardzo skromnie 
jest wiele, więc takie działania pomo-
cowe – dobrosąsiedzkie są szczególnie 
cenne i zasługują na wyróżnienie!
Rafał Wicher swoją kupiecką drogę 
rozpoczynał, pracując w skromnej 
budce w miejscu, w którym dziś 
stoi Kupiec Poznański. 20 lat temu 
otworzył własny sklep mięsny przy ul. 
Długiej. W prowadzeniu sklepu poma-
gają mu mama i żona. Zna większość 
swoich klientów. Zawsze znajdzie czas, 
by zamienić kilka słów, porozmawiać 
o pogodzie i życiu! Tacy przedsiębior-
cy mają swój udział w tworzeniu więzi 
społecznych, sprawiają, że nie jeste-
śmy anonimowi i tworzymy sąsiedzką 
wspólnotę. 

Rewitalizują fyrtel

Mamy w tym roku wysyp 
lodziarni w Poznaniu. 
Jednak nie będziemy tu 

dyskutowali o gustach (choć ich 
lody są bajecznie pyszne). Wiemy, że 
lodziarnia z Chwaliszewa przyczynia 
się do rewitalizacji tego fyrtla. To 
dobry punkt na turystycznej trasie 
ze Starego Rynku na Ostrów Tumski 
i nad Wartę! O historii miejsca 
w lodziarni przypominają zdjęcia 
poznańskiej Wenecji! 

Agnieszka Szulc, 
naczelnik Wydziału 
Terenów Zieleni 
Zarządu Dróg 
Miejskich

Za walkę o każdy pąk, krzew 
i liść na Starym Mieście, za 
upór w realizacji nowych 

zielonych miejsc, biologicznie czyn-
nych pasów zieleni wzdłuż dróg 
i chodników, za otwartą postawę, 
umiejętność współpracy z trudnym 
towarzystwem społeczników 
i ekologów – pani Agnieszko, dzię-
kujemy, przyznając Dylom Dobrego 
Sąsiada troszczącego się o zieleń! 

Maciej Krajewski, 
Łazęga Poznańska

Łazęga Poznańska to czowiek 
instytucja, miejski aktywista 
potrafiący mobilizować setki 

ludzi. Rezultatem jego działań są 
liczne wystawy, prelekcje, pokazy 
filmów, koncerty czy wydarzenia 
charytatywne i na rzecz ochrony 
zabytków. W jego atelier, w dawnym 
Zakładzie Fotograficznym Witolda 
Czarneckiego FOTO Wimar przy ul. 
św. Marcin 75, zawsze coś się dzieje. 
A Łazęga z aparatem fotograficznym 
portretuje mieszkańców Starego 

Miasta i dokumentuje jego piękno 
i codzienność. To, co utrwala na 
fotografiach, jest z jednej strony este-
tyczną i artystyczną ucztą, a z drugiej 
– historycznym archiwum Poznania. 
Nasz Dobry sąsiad na co dzień jest 
pielęgniarzem w Wiel-
kopolskim Centrum 
Onkologii. 

Warzywniak 
przy 23 Lutego

KIOSK nie wygląda może zbyt 
urodziwie, miał być nawet 
zlikwidowany, ale jego pozo-

stawienia domagali się mieszańcy! 
Choć kilkadziesiąt metrów dalej 
znajduje się targowisko na Placu 
Wielkopolskim to oferta warzyw-
niaka spotyka się ze sporym 
zainteresowaniem i pełni obok 
funkcji handlowej także dobrosą-
siedzką! To ważne miejsce w tym 
fyrtlu, mówili uczestnicy badania 
dotyczącego rewitalizacji Skweru 
Wilhelmiego – potrzebujemy 
takiego sąsiada! 
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Rodzinna atmosfera

Nie tylko dobrze karmią, ale 
wprowadzają ciepłą, przyja-
cielską, rodzinną atmosferę. 

Restauracja Dmuchawce, choć na 
Chwaliszewie jest od kilkunastu 
miesięcy, dobrze zadomowiła 
się w tym fyrtlu. „Zjem wszystko, 
co podadzą panie Ela i Marta, 
dania są przepyszne, ale to nie 
jest najważniejsze – zupę, drugie 
i kompot podaje tak sympatycznie 
i tworzy taki klimat, jakbyśmy się 

znali od lat” – czytamy w zgło-
szeniu.
Nie ma się co dziwić, że regularnie 
stołują się tu mieszkańcy i pracow-
nicy firm nie tylko z Chwaliszewa, 
ale także okolic Starego Rynku. 
Właściciele Elżbieta i Marta Celmer 
oraz Mariusz Pintera żyją w przyjaźni 
i zgodzie z sąsiadami, wszystki-
mi – jak to na Chwaliszewie. Mają 
mnóstwo pomysłów na działania 
społeczne, a Dmuchawce choć ulot-
ne, pozostawiają „ziarenko” w różnych 
miejscach, to jednak z restauracji na 
Starym Mieście przynosi się to coś, co 
powoduje, że chce się tu wracać! 

RESTAURACJA DMUCHAWCE
NA CHWALISZEWIE  |  UL. WENECJAŃSKA 2

Czesław Rataj, 
strażnik miejski, 
wieloletni 
kierownik referatu 
Stare Miasto

Czesław Rataj przez wiele lat 
był kierownikiem referatu na 
Starym Mieście, dobrze znają-

cym specyfikę wielu fyrtli. Spotkać 
można było go wszędzie tam, gdzie 
potrzebna była interwencja. Znali go 
zarówno mieszkańcy, jak i lokalne 
czarne charaktery. Z punktu widzenia 
radnych, którzy postanowili wyróżnić 
postawę Czesława Rataja, był zawsze 

dostępny – także pod prywatnym 
numerem telefonu. W sytuacjach 
konfliktowych starał się znaleźć złoty 
środek. Od października pracuje 
w referacie na Grunwaldzie. Dyplo-
mem Dobrego Sąsiada Rada Osiedla 
Stare Miasto chce mu podziękować 
za społeczną postawę i zaangażo-
wanie w pracę, która nie zawsze 
spotykała się ze zrozumieniem. 

FUNDACJA MŁYN WSPARCIA

Fundacja Młyn Wsparcia i jego 
założycielka i główna inicjatorka 
działań Iga Malinowska

Iga Malinowska pod szyldem 
fundacji prowadzi szereg akcji 
skierowanych głównie do senio-

rów – są to treningi umysłu, zajęcia 
rehabilitacji funkcji poznawczych, 
ale także wspólne wyjścia na 
wydarzenia kulturalne, edukacyjne. 
Fundacja chce pokazać, że seniorzy 
mogą cieszyć się życiem na maksa!
Dzięki środkom pozyskanym w róż-
nego rodzaju konkursach i grantach 
wszystkie wydarzenia są bezpłatne 
dla uczestników. Wśród najciekaw-
szych inicjatyw warto wymienić 
projekt „Alzheimer na wakacjach”, 
„Senior w Centrum” zachęcający do 

uczestnictwa w kulturze czy „Senio-
rzy dla siebie i innych”. Warto pod-
kreślić, że działania mają charakter 
ciągły, prowadzone są na zasadach 
wolontariatu. Seniorzy spotykają się 
regularnie w każdą środę w Świetli-
ca Café przy ul. Krakowskiej.
Iga Malinowska wraz z mężem byli też 
pomysłodawcami akcji pod nazwą 
„Azyl na Grobli” – sąsiedzi odświeżyli 
swoje podwórze, które stało się kolo-
rowym, przyjemnym miejscem z ką-
cikiem do zabaw dla najmłodszych, 
stołem do ping-ponga i miejscem 
do wspólnego biesiadowania dla 
starszych mieszkańców. 

KAWIARNIA KAHAWA  |  PL. CYRYLA RATAJSKIEGO

Zaangażowana 
społecznie

Kawa i książki. To daje szczęście 
i radość życia. KaHawa to 
przyjazne miejsce, w którym 

można wypić smaczną kawę, 
herbatę, zjeść pyszne ciasto, kupić 

i przeczytać książki, popraco-
wać w eleganckiej designerskiej 
przestrzeni. To także palarnia kawy, 
a kupując określone produkty, 
można wsprzeć Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci Słońca pomagają-
ce uczniom w Kamerunie. KaHawa 
zaangażowana jest społecznie, tu 
odbywają się wydarzenia i warsz-
taty związane z ekologią, zdrowym 
odżywianiem i literaturą. 
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PLAGA NIELEGALNYCH OGRÓDKÓW
Nielegalne, „rozprzestrze-
niające się” ogródki gastrono-
miczne utrudniają przejście 
i przejazd straży pożarnej 
czy innych służb. Nie dotrzy-
mują też ustalonych godzin 
funkcjonowania.

Staromiejscy radni na 
początku lipca zorgani-

zowali spotkanie poświę-
cone tematyce ogródków – 
z udziałem wiceprezydenta 
miasta Poznania Mariusza 
Wiśniewskiego i zaangażo-
wanych służb. Wcześniej-
sze prośby o interwencje 
nie przynosiły rezultatów. 
Radni poprosili Zarząd Dróg 
Miejskich o wykaz zgód na 
ustawienie stolików i stoisk 
przed restauracjami i puba-
mi. Porównali także tę listę 
z rzeczywistością i stworzyli 
wykaz rozbieżności.

Okazało się, że problemy są 
poważne. Być może wynika 
to z faktu, że kontrolę legal-
ności ogródków prowadzi się 
w godzinach pracy urzędni-
ków, a życie rozrywkowo-ga-
stronomiczne rozpoczyna się 
zazwyczaj wieczorem.

Zależy nam na uporządko-
waniu przestrzeni publicznej, 
z której korzystają różni użyt-
kownicy. Nie może być akcep-
tacji dla sytuacji, w której jedni 
przedsiębiorcy odprowadzają 
opłaty zasilające budżet mia-
sta, a inni wystawiają ogródki 
„na dziko”. Jest to nieuczciwe 
i bardzo demoralizujące – 
mówi radna Lidia Koralewska.

Rada Osiedla kolegialnie 
wyraża opinię na postawienie 
ogródka gastronomicznego, je-
żeli zabiera on miejsce parkin-
gowe. Radni biorą też zawsze 
pod uwagę zgodę sąsiadów, 

zakładając, że stoliki przed 
pubem mogą być dla nich 
uciążliwością. Teoretycznie po 
skargach mieszkańców udoku-
mentowanych przez straż miej-
ską i policję taki lokal powinien 
stracić zgodę na wystawianie 
stolików.

Tak się niestety nie dzieje – ko-
mentuje radna Agnieszka Hoff-
mann i podaje przykład jednej 
z restauracji przy ulicy Żydow-
skiej, gdzie służby pobłażliwie 
traktują wielokrotne narusze-
nia zasad bezpieczeństwa, 
porządku publicznego oraz 
utrudnianie życia spokojnym 
mieszkańcom. Pomimo wielu 
zgłoszeń i 19 interwencji policja 
nie wystawiła mandatu, nato-
miast 9-krotnie pouczyła wła-
ściciela lokalu zakłócającego 
spokój i niestosującego się do 
przepisów, 3 razy sporządzono 
dokumentację służbową.

Sprawa jest bulwersująca, bo 
lokal na Żydowskiej w dalszym 
ciągu utrudnia życie mieszkań-
com! Z informacji przekazywa-
nych z innych części Starego 
Miasta wynika, że tego typu 
sytuacje zdarzają się bardzo 
często.

ZERO TOLERANCJI
NA STARYM RYNKU
W ramach akcji Zero Toleran-
cji podczas jednego z sierp-
niowych weekendów policja 
kontrolowała okolice Stare-
go Rynku. Celem akcji było 
zwiększenie bezpieczeństwa 
osób bawiących się w week-
endy w centrum miasta. Rad-
ni postanowili zweryfikować 
działania służb i wzięli udział 
w nocnym patrolu, wskazując 
policjantom problemy przeka-
zywane przez mieszkańców.

Kłopotów jest wiele – ha-
łas płynący z lokali, nad-

mierna prędkość pojazdów, 
„rozprzestrzenianie się” niele-
galnych ogródków gastrono-
micznych czy bezprawne par-
kowanie. Radni także zwrócili 
uwagę na nielegalny i uciążli-
wy postój taksówek na ulicy 
Szkolnej. Mieszkańcy regular-
nie podnoszą problem głośno 
zachowujących się taksów-
karzy i pojazdów blokujących 
chodniki – interwencję podjął 
radny Marcin Kaczmarek.
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NOWY TRAKT 
PIESZO-ROWEROWY 
W CENTRUM?
Miejska Pracownia Urbani-
styczna przygotowuje miej-
scowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, którego 
osią są Pasaż Apollo i ulica 
Wysoka.

W planie obejmującym 
pasaż Apollo (ograni-

czony kwartałem ulic Rataj-
czaka – Ogrodowa – Piekary 
Św. Marcin) chodzi o stwo-
rzenie koncepcji zarówno dla 
samego pasażu, jak i odtworze-
nia poszatkowanej dziś pierzei 
ulicy Piekary. Takie działania 
postulowała Rada Osiedla 
Stare Miasto, zaznaczając, że 
sprzedaż miejskich zasobów 
powinna być dokonywania 
po uchwaleniu miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Na wizualizacji przygotowa-
nej przez Miejską Pracownię 
Urbanistyczną nie widnieją 
jednak trzy wysokościowce 
przy ul. Piekary. Jak podczas 

konsultacji powiedział Adrian 
Taratajcio z MPU – przygoto-
wany plan może przyczynić 
się do wyburzenia bloków 
i umieszczenia tam rentownych 
inwestycji deweloperskich.

Osią planu jest trakt pieszo-
-rowerowy rozpoczynający 
się od rewitalizowanej ulicy 
Garncarskiej, prowadzi uli-
cą Taczaka do pasażu Apollo 
i dalej ulicą Wysoką do placu 
Wiosny Ludów.

Jak podkreślali planiści na 
spotkaniu konsultacyjnym, 
cały obszar śródmieścia jest 
dobrze skomunikowany, 
a w koncepcji uwzględniono 
linię tramwajową wzdłuż uli-
cy Ratajczaka. Ideałem było-
by zadaszenie pasażu na wzór 
włoski czy francuski. Teren 
ten jest własnością prywatną 
i od właściciela zależeć będą 
jakiekolwiek inwestycje. Pro-
blematyczna może być także 
dostępność traktu, zamykane-
go w godzinach nocnych.

NOWY PLAC WIOSNY LUDÓW
W nowej koncepcji Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej 
istnieje spory plac, większy 
niż przedwojenny, ale wyma-
gane jest wykupienie części 
działek po stronie zachodniej 
vis-à-vis Kupca Poznańskie-
go. Przewiduje się też zieleń 
usytuowaną kaskadowo. Pla-
niści zakładają także budowę 
parkingu podziemnego.

Przedstawiciele MPU dekla-
rują pozytywy aspekt eko-

nomiczny obu wspomnianych 
koncepcji. Jeśli chodzi o Pasaż 
Apollo, można się zgodzić, że 
sprzedaż działek i wpływy 
z podatków mogą pozytywnie 
wpływać na dochody miejskich 
finansów. Jednak w przypadku 
placu Wiosny Ludów konieczne 
jest wykupienie sporej wielkości 
pasa grantów. Ponieważ swoje 
plany inwestycyjne ma tu już 
Ataner, można się spodziewać 
wyższych cen.

W materiałach prasowych 
z 2015 roku deweloper infor-
mował, że spółka nie podjęła 
jeszcze decyzji o funkcji budyn-
ków. Nie wykluczał, że znajdzie 
się tam hotel, mieszkania lub 
biura, ale zakładał pozytywne 
nastawienie dla traktu pieszego 
przez środek działki – od wylo-
tu Wysokiej do placu Wiosny 
Ludów.

W opinii radnych kluczowe 
znaczenie dla rewitalizacji 
ma utrzymanie dominującej 
funkcji mieszkaniowej. Warto 
przypomnieć, że w ciągu roku 
z obszaru Osiedla Stare Mia-
sto wyprowadza się 900 osób. 
Nie wiadomo, jakie pomysły 
na zachęcenie do mieszkania 
w centrum mają władze mia-
sta. Jednak bez przejrzystych 
zapisów w planie utworzenie 
przejścia przez prywatną 
działkę może się skończyć 
fiaskiem – jak w przypadku 
Galerii MM.
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CORAZ WIĘKSZY ZAUŁEK RZEMIOSŁA
W 15 punktach na Starym Mieście można skorzystać z unika-
towej rzemieślniczej oferty: od usług introligatorskich, kra-
wieckich, tapicerskich – po zakupy regionalnych ciast i chle-
ba czy wykonanie malarskiego i fotograficznego portretu.

Do miejskiego projektu Za-
ułek Rzemiosła dołączają 

właśnie zakład rymarsko-szew-
ski i piekarnia prowadzona 
przez małżeństwo Bolten-
kov, repatriantów z Rosji. Ich 
cukiernia została niedawno 
otwarta na narożniku Wielkiej 
i Klasztornej.

Rzemieślnicy w ramach 
miejskiego projektu korzystają 
m.in. z preferencyjnych stawek 
czynszu, niższych od rynko-
wych o 50 proc. Dziś większość 
warsztatów mieści się na w oko-
licach Garbar i Starego Rynku.

Miasto powinno promować 
warsztaty rzemieślnicze, takie 
działania wpływają na dobry 
wizerunek Poznania, pokazują 
potencjał wielkopolskiego rze-
miosła. Jak podkreśla radny To-
masz Dworek, inicjatywa wpły-
wa pozytywnie na działania 

rewitalizacyjne, zwłaszcza 
części zaniedbanych Garbar. 
Pamiętać jednak trzeba, że ce-
lem drobnych przedsiębiorców 
jest po prostu zarabianie.

Oferta 15 wyjątkowych warsz-
tatów pod wspólnym godłem 
Zaułku Rzemiosła ma szansę 
stać się poznańską marką. Być 
może warto także rozszerzyć 
ideę Zaułku na inne dzielnice 
objęte Gminnym Programem 
Rewitalizacji – podkreśla radna 
Katarzyna Hełpa-Liszkowska.

Dziś na rynku istnieje za-
potrzebowanie na usługi 
rzemieślnicze i unikatowe 
rękodzieło. Potwierdzają to 
m.in. Agnieszka Rogozińska, 
projektantka modowej marki 
Icon, ale też Grzegorz Lewan-
dowski prowadzący zakład 
introligatorski z prawie 100-let-
nią tradycją. Popularnością 

cieszy się także profesjonalna 
fotografia, ludzie umawiają się 
na sesje i oprawę prac – mó-
wił Marcin Muth z Galerii MO 
przy Garbarach. Członkowie 
Zaułku biorą regularnie także 
udział w takich przedsięwzię-
ciach jak Jarmark Świętojań-
ski czy targowe wydarzenia 
na MTP.

Miasto chce w ramach współ-
działania promocyjnego nawią-
zać współpracę ze szkołami 
branżowymi. Mały zakład rze-
mieślniczy jest dobrym miejscem 

do poznawania tajników zawo-
du przez uczniów i czeladni-
ków, ale także pozyskania wie-
dzy o prowadzeniu własnego 
biznesu – podsumowuje Lidia 
Koralewska.

Wydział Działalności Gospo-
darczej i Rolnictwa, koordynu-
jący projektu Zaułku, planuje 
działania zmierzające do zwol-
nienia rzemieślników z opłat za 
szyldy reklamowe i przygotowa-
nie spójnej marki i wizualizacji 
sklepów i warsztatów w ramach 
Parku Kulturowego.

STAROMIEJSKI ZAUŁEK RZEMIOSŁA
Druga Szansa, ul. Garbary 52 (odnawianie mebli, rękodzieło); 
Foto, ul. Grobla 4; Zegarmistrz Artisan, Wodna ¾; FizjonOmia – 
malarstwo portretowe, ul. Garbary 41; Czyszczenie pierza 
i szycie kołder, ul. Garbary 39; Krawiectwo, nadruk ręczny 
na materiałach, ul. Grobla 30; Introligator, ul. Ślusarska 16B; 
Studio Projektowe „HADAKI” – ceramika, grafika, fotografia, 
ul. Garbary 50; Zegarmistrz, ul. Garbary 34; Manufaktura Obra-
zów i Galeria Fotografii, ul. Garbary 47; La Petite Patisserie – 
piekarnia, ciastkarnia, ul. Wielka 24/25; Szewstwo, kaletnictwo, 
rymarstwo, ul. Grobla 9.
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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
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Więcej informacji o działaniu Rady:
www.staremiasto.poznan.pl
www.facebook.com/
rada.osiedla.stare.miasto/

Telefon Interwencyjny: 730 322 307

Skład Rady Osiedla kadencji 2019- 2023: Radni: Roman Borowiak, Natalia Chojara, 
Sławomir Cichocki (wiceprzewodniczący), Tomasz Dworek, (wiceprzewodniczący), 
Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak, Marcin 
Kaczmarek, Michał Kondella, Lidia Koralewska, Marcin Liminowicz, Jacek Maleszka, 
Małgorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, Andrzej Rataj (przewodniczący), Maria Sokol-
nicka-Guzek (zastępczyni przewodniczącej zarządu), Krzysztof Sroczyński, Maria 
Stachowiak-Krzyżaniak, Elżbieta Szubert, Alicja Wilak (przewodnicząca zarządu) 
Wiesław Werner, Mirosława Halilowić (zastępczyni przewodniczącej zarządu).

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.

STARE MIASTO – ZA DRZEWAMI!
Na Starym Mieście każde drzewo ma znaczenie! Przeglą-
dając stare zdjęcia, widzimy zielone centrum Poznania. Na-
tomiast chodząc po staromiejskich uliczkach, zauważamy 
sporo miejsc, w których brakuje drzewostanu.

W marcu broniliśmy 
drzew, które w Parku 

Wieniawskiego chciał wy-
ciąć dyrektor Zarządu Ziele-
ni Miejskiej. Okazało się, że 
protest miał sens – większość 
udało się uratować! Urzędni-
cy argumentowali, że konary 
mogą spaść na ludzi czy na 
zaparkowane pod drzewa-
mi samochody. To logiczne 
i odpowiedzialne! Ale jeżeli 
100-letnie drzewo zagraża 
bezpieczeństwu dzieci na 
placu, to może warto przesu-
nąć huśtawkę czy piaskowni-
cę, zamiast wycinać zieleń! 
Dzięki wspólnym działaniom 
radnych oraz społeczników 
udało się uratować 14 drzew 
przed wycinką – mówi radna 
Maria Sokolnicka-Guzek.

Rada Osiedle regularnie 
wskazuje miejsca pod nowe 
nasadzenia. Cieszą planowane 
uzupełnienia drzew u zbiegu 
ulic Armii Poznań, Niepodle-
głości i Kutrzeby oraz w rejonie 
ul. Dominikańskiej.

Planowanie zadrzewienia to 
bardzo czasochłonny proces. 
Największą trudność stanowi 
znalezienie miejsca, w którym 
nie ma sieci uzbrojenia podziem-
nego. Zważywszy na ścisłą po-
znańską zabudowę i wąskie pasy 
drogowe, deficyt takich miejsc 
jest ogromny. Każdorazowo 
planowanie sadzenia musi być 
poprzedzone analizą uwarunko-
wań związanych z szerokością 

W tym roku już po raz 
czwarty odbyła się Pa-

rada Sobótkowa na Warcie. Po-
dziwiano jednostki pływające 
z instalacjami przygotowanymi 
przez poznańskie Rady Osiedli. 
Stare Miasto prezentowało do 
tej pory m.in. Koziołki z Ratu-
sza czy mieszkankę Starego 
Miasta dbającą o ekologię! Ideą 

tegorocznej instalacji było ha-
sło: „Stare Miasto – Za Zielenią”. 
Podczas parady symbolem Sta-
rego Miasta było ponad 100-let-
nie drzewo, które należy pielę-
gnować. Radni starają się o jak 
największą liczbę nasadzeń 
zieleni. Uważają, że za każde 
wycięte drzewo trzeba posadzić 
co najmniej 10 nowych!             

pasa drogowego i chodników, 
lokalizacją miejsc postojowych, 
rozbudową sieci drogowej i infra-
struktury podziemnej czy inwe-
stycjami związanymi z obsługą 
komunikacyjną.

Plany posadzenia każdego 
drzewa muszą być skoordyno-
wane z remontami i przebudo-
wami. Te wszystkie czynniki po-
wodują, że posadzenie drzewa 
wzdłuż ulicy, szczególnie w cen-
trum miasta, nie jest wcale pro-
ste – informuje Agnieszka Szulc 
z Zarządu Zieleni Miejskiej.

DRZEWO – SYMBOL
STAREGO MIASTA
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