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Gemela na Gwarnej jest 
ogromna. Szpetota tym 
bardziej razi, że w sieci po-
dziwiać możemy zdjęcia 
pięknych neonów z tej uli-
cy – zarówno przedwojen-
nych, jak i z czasów PRL-u.

Miejski konserwator zabyt-
ków prowadzi rozmowy 

zmierzające do uporządkowa-
nia sytuacji estetycznej już dziś, 
ale jest to trudne m.in. z powo-
dów własnościowych. Stojący 
po wschodniej stronie mało es-
tetyczny daszek jest podporą 
dla witryn sklepowych, a jego 
usunięcie spowodowałoby 
duże problemy konstrukcyjne.

Piękna i odnowiona Gwarna, 
może taka jak z projektów Mag-
daleny Baraniak z Archipogoto-
wia, cieszyć będzie poznania-
ków i turystów po zakończeniu 
realizacji miejskiego Projektu 
Centrum.

GWARNA
I REWITALIZACJA CENTRUM

Gwarna może jednak przy-
sporzyć więcej problemów. 
W okresie przedwojennym 
i w latach 50. nie było pasażu 
po stronie zachodniej, znajdo-
wały się tam po prostu sklepy. 
– Hotel Lech szpeci okolicę 
nielegalnymi wielkoformato-
wymi reklamami, a podcienia 
nie są sprzątane przez właści-
cieli – informuje radny Jacek 
Maleszka, przewodniczący 
Komisji Polityki Przestrzennej 
i Rewitalizacji.

Radni mają także pomysł 
na uporządkowanie pa-
sażu po stronie północnej 
Św. Marcina – za Alfami. 
– To pomysł na stworzenie al-
ternatywnej, kulturotwórczej 
przestrzeni, którą porównać 
można do łódzkiej OFF Piotr-
kowskiej. Jest tu miejsce na 
efektowne murale albo mu-
zeum neonów – mówi radny 
Tomasz Dworek.

Etapy prac Projektu Centrum
Św. Marcin – od Ratajczaka po-
przez Aleje Marcinkowskiego 
do placu Wolności: prace bu-
dowlane I kwartał 2021 do po-
łowy 2022.
Św. Marcin – od Gwarnej do 
skrzyżowania z al. Niepod-
ległości i Towarową i dalej 
do Mostu Uniwersyteckiego: 
ogłoszenie przetargu na wybór 
generalnego wykonawcy III/IV 

kwartał 2020. Realizacja prac: 
I kwartał 2021.
Część drogowa placu Wolno-
ści – ul. 27 Grudnia, przebu-
dowa ulic Kantaka i Gwarnej: 
realizacja projektów budowla-
nych II połowa 2021 do końca 
2022.
Tramwaj na ulicy Ratajczaka: 
planowany przetarg I kwartał 
2021, rozpoczęcie prac II kwar-
tał 2021.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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ZIELEŃ W MIEŚCIE

Poznaniacy są wyczule-
ni na degradację zieleni 
i oczekują od władz mia-
sta działań związanych ze 
zwiększeniem liczby drzew 
i terenów zielonych. To także 
oczekiwania właścicieli no-
wych mieszkań! Niestety, na 
styku z interesami dewelo-
perskimi, magistrat poniósł 
porażkę.

RZEŹ ZIELENI PRZY 
NOWEJ INWESTYCJI!

Przy ulicy Na Podgórniku – 
obok nowej inwestycji de-

weloperskiej – wyrżnięto mnó-
stwo drzew i krzewów. Zielona 
oaza stała się betonową pusty-
nią. I choć często wycięte drze-
wa równoważy się nowymi 

nasadzeniami, to zwykle 
w miejsce kilkudziesięciolet-
nich dorodnych okazów sadzi 
się młodziaki z ogrodniczego 
marketu – o obwodzie pnia 
wielkości nadgarstka! Co gor-
sza, nie wiadomo, kto wyciął 

też drzewa na działce należącej 
do miasta, gdzie znajdowały się 
instalacje techniczne.

– Najbardziej irytujące jest 
to, że deweloperzy, reklamując 
swoje blokowiska, podkreślają są-
siedztwo parków, do których nie 

http://www.staremiasto.poznan.pl


Jak wynika z informacji uzyskanych z miejskiej spółki Aquanet, 
na terenie Poznania znajduje się 237 studni (na terenie Starego 
Miasta – 70 urządzeń), które są systematycznie unieczynniane, 
to znaczy, że nie będzie możliwości pobierania z nich wody, 
pozostaną tylko elementami małej architektury.

3STAROMIEJSKIKU
RI
ER

WWW.STAREMIASTO.POZNAN.PL

Tematy związane ze zmianą 
klimatu, suszą i dostępno-
ścią wody będą coraz czę-
ściej pojawiać się w dysku-
sjach nie tylko naukowców, 
ale zwykłych ludzi zmagają-
cych się z upałami czy pro-
blemami z podlewaniem ro-
ślin. Trzeba się zastanowić, 
jak rozsądnie wykorzysty-
wać zasoby wodne.

Jednym z elementów dzia-
łań jest gromadzenie desz-

czówki, której używać można 
m.in. do podlewania miejskiej 
zieleni. Zbiorniki wodne, głę-
binowe dostępne są w różnych 
punktach miasta w postaci 
studni – tzw. abisynek.

Kwestię poruszyła staro-
miejska radna Maria Sokol-
nicka-Guzek. – Pompy, które 
mijałam na ulicy, były albo za-
plombowane, albo po prostu 
znikały, pozostawiano tylko 
zabezpieczone pokrywy.

Miasto się zmienia, ale hi-
storyczne detale różnych epok 
tworzą jego niepowtarzalny 

klimat, tak jak choćby stara 
waga na Alejach Marcinkow-
skiego, o której naprawę 
skutecznie postarali 
się radni. Dziś w miej-
scu historycznych po-
jawiają się nowe pom-
py z zaplombowanymi 
dźwigniami. Warto się 
zastanowić, czy nie 
powinniśmy pozo-
stawiać i rewalory-
zować oryginalnych 
urządzeń – i to nie 
tylko jako świadków 
historii, ale i jako awa-
ryjne punkty dostępu 
do wody.

Warto też zadbać 
o retencję, czyli 

gromadzenie 
zasobów wodnych 
i przetrzymywanie 
ich przez dłuższy czas 
w naturalnym środo-
wisku. Mała retencja 
natomiast to zdolność 
do gromadzenia wody 
w niewielkich zbior-
nikach naturalnych 
i  sztucznych, 
która jest wy-
korzystywana 
m.in. do pod-
lewania zieleni. 

Takie specjalne zbiorniki do 
deszczówki utworzone zo-

staną także na Starym 
Rynku przy okazji 

zapowiadanego 
g r u n t o w n e g o 
remontu. Jednak 
jak wynika z opi-
nii miejskich 

u r z ę d n i k ó w, 
opłaty za desz-

czówkę nie pokry-
wają kosztów utrzy-

mania infrastruktury.
Podobne rozwiązania 

powinny powstać przy 
każdej nowej budowie, 
m.in. w rewitalizowa-
nym kompleksie Starej 
Rzeźni czy planowa-
nych inwestycjach 
deweloperskich.

Retencja to także 
tworzenie przyjaznych 

i czynnych biologicz-
nie przestrzeni – 

bez asfaltu, za to 
z zielenią i jak 
największą licz-

bą drzew. Miesz-
kańcy doceniają 
każdą taką oazę, 

szczególnie moc-
no w zurbanizowanym 

centrum, czego dobrym 
przykładem są ła-

weczki z donicami 
przy ul. 23 Lutego.

Radna zwraca uwagę na 
jeszcze jeden szczegół. 
– To dzięki ulicznym pom-
pom zrozumiałam w szko-
le podstawowej działanie 
dźwigni, ciśnienia i dowie-
działam się, że pod ziemią 
znajduje się woda. Często 
bawiłam się z dziećmi 
z okolicy w upalne dni 
przy pompie, która dawała 
chłodną bryzę – mówi Ma-
ria Sokolnicka-Guzek.

Pompy abisynki. dlaczego 
znikają ze starego miasta?

dołożyli złotówki, albo nazwy no-
wych inwestycji wiążą z przyrodą 
i ekologią – mówi radny Tomasz 
Dworek, wiceprzewodniczący 
Rady Osiedla Stare Miasto.

Społeczność staromiejska 
wskazuje, że zieleń przyuliczna, 
nawet w przypadku zabudowy 
sąsiednich nieruchomości, po-
winna zostać ocalona, jeśli nie 
koliduje z inwestycją. Zieleń ta 
jest walorem całej okolicy.

Radni mają nadzieję, że 
mieszkańcy nowego osiedla zo-
stali we właściwy sposób poin-
formowani przez dewelopera, 
że pod ich oknami przebiegać 
będzie dwupasmowa droga 
szybkiego ruchu, a także ko-
lejne tory kolei aglomeracyjnej.

Rada Starego Miasta już w lip-
cu 2017 roku w związku z pro-
testami mieszkańców, którzy 
nie chcieli w okolicy kolejnego 
blokowiska, wystąpiła o wy-
wołanie w tym rejonie miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Władze miasta 
nie widziały wówczas takiej 
potrzeby.

Z kolei we wrześniu 2020 roku 
na Facebooku prezydent Ma-
riusz Wiśniewski poinformo-
wał o działaniach związanych 
z budową I ramy komunikacyj-
nej, która znajdować się będzie 
po północnej stronie tej dewe-
loperskiej inwestycji.

– Jeśli konieczne było usu-
nięcie zieleni, to najpierw 
należy przesadzić już ro-
snące drzewa i krzewy. Gdy 
koliduje to z instalacjami 
podziemnymi, powinno 
się dokonać intensywnych 
nasadzeń zastępczych jak 
najbliżej tej okolicy i w licz-
bie wielokrotnie wyższej od 
usuwanych roślin – mówi 
Andrzej Rataj, radny miej-
ski i przewodniczący Rady 
Osiedla Stare Miasto.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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LEPSZY FYRTEL

Rada Osiedla Stare Mia-
sto apeluje o porządek 
na Wzgórzu Przemysła, 
a także ustalenie powodów 
osiadania budynków znaj-
dujących się w sąsiedztwie. 
Niezwykle istotne jest mądre 
opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego.

NAJPIERW PORZĄDEK, POTEM POMNIKI!
Pomnik Przemysła II, na któ-

ry konkurs ogłosił ratusz, 
będzie dobrym podkreśleniem 
stołeczności Poznania, jednak 
jego postawienie powinno od-
bywać się w zgodzie z posza-
nowaniem ładu przestrzenne-
go i zasadami poznańskiego 
porzundku!

Rada Osiedla Stare Miasto 
apeluje o zapewnienie po-
rządku i ładu przestrzenne-
go na Wzgórzu Przemysła 
i w jego najbliższym otocze-
niu. A jest to apel zarówno do 
prezydenta miasta, jak i dy-
rektora Muzeum Narodowe-
go – orędownika postawienia 
pomnika króla w sąsiedztwie 
zamku – i gospodarza części 
zaniedbanej staromiejskiej 
przestrzeni.

Radni wielokrotnie apelowa-
li do władz miasta o remont 
zniszczonego muru oporowego, 

zwracając uwagę na potencjał 
turystyczny podziemnych 
przejść pod Wzgórzem. Dziś 
konstrukcja zabezpieczona jest 
metalowymi kotwami i drucia-
ną siatką.

Rada podkreśla ogrom publicz-
nych środków przeznaczanych 
na remont kościoła franciszka-
nów. Zwróciła się też z prośbą 
do prezydenta Jaśkowiaka o upu-
blicznienie ekspertyzy dotyczą-
cej powodów osiadania kościoła 
i budynków w najbliższym są-
siedztwie Wzgórza Przemysła. 

Czy z kłopotami ma coś wspól-
nego wybudowanie tam betono-
wego gmachu?

W komunikatach informu-
jących o idei budowy pomni-
ka wielokrotnie pojawia się 
nazwisko sponsora. Rada 
wyraża obawę, że koszty 
dostosowania i aranżacji 
przestrzeni będą wielokrot-
nie wyższe niż deklarowana 
dotacja. Tym samym w kwe-
stię rewaloryzacji Wzgórza 
powinny być zaangażowane 
też inne podmioty społeczne 

– To niezrozumiałe, że 
osoby odpowiedzialne za 
dziedzictwo narodowe nie 
dostrzegają dzikiej toalety 
przy ulicy Ludgardy, poła-
manego płotku, krzywych 
ławek posadowionych na 
cegłach czy brudnej ele-
wacji Muzeum Narodowe-
go – mówi radny Tomasz 
Dworek, wiceprzewodniczą-
cy Rady.

– Idea pomnika powinna łączyć i promować ważne dla naszej 
społeczności wartości. W tym kontekście dostosowywanie się 
wyłącznie do oczekiwań sponsora wydaje się nadużyciem – 
podkreśla Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady 
Osiedla Stare Miasto. Radny zwraca też uwagę na kolejną 
zaniedbaną przestrzeń przy Wzgórzu Przemysła, tym razem 
od strony placu Wielkopolskiego.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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LEPSZY FYRTEL

Ogródki fasadowe funkcjo-
nują do dziś w wielu nie-

mieckich, belgijskich czy nider-
landzkich miastach. Ostatnio do 
sadzenia zieleni przy domach 
zachęcają władze Rotterdamu, 
które przygotowały specjalny 
filmowy poradnik. Na takie 
działania nie potrzeba tam zgo-
dy, pod warunkiem zachowania 
odpowiedniej szerokości chod-
nika i zasad pielęgnacji.

Stworzenie ogrodu fasado-
wego w Poznaniu to pomysł 
wciąż inspirujący. Dziś na te-
renie miasta mamy wiele do-
brych przykładów partyzantki 
ogrodniczej, sadzenia kwiatów, 
krzewów i innych roślin na za-
niedbanych skwerkach czy 

OGRODY FASADOWE – 
POMYSŁ NA LEPSZE 
MIASTO!

klombach. Przy okazji wzrasta 
ekologiczna świadomość i po-
trzeba dbałości o własny fyrtel. 
Warto w tym momencie przy-
pomnieć, że przedogródki były 
ważnym elementem zagospo-
darowania otoczenia jeszcze 
przed drugą wojną światową.

– Najważniejsze wydaje się 
zmotywowanie do współpra-
cy zarówno właścicieli budyn-
ków, jak i samych mieszkań-
ców. Taki ogród daje mnóstwo 
przyjemności, ale też wymaga 
odpowiedzialności – mówi 
Tomasz Dworek, wiceprze-
wodniczący Rady Starego 
Miasta. Dodaje, że powinniśmy 
w ramach współpracy rad śród-
miejskich oraz ekologicznych 

stowarzyszeń wypracować kil-
ka prostych zasad tworzenia 
ogrodów i ich pielęgnacji.

Staromiejscy radni motywu-
ją mieszkańców do działania, 
m.in. w ramach konkursu Zielo-
ny Poznań, a także wspierają fi-
nansowo inicjatywy rewalory-
zacji zdegradowanych miejsc, 
np. na ul. Szyperskiej, gdzie 
niedawno powstał sąsiedzki 
skwerek.

– Ważne byłoby udostęp-
nienie części chodnika pod 
zieleń na zasadzie nieod-
płatnego użyczenia. Umo-
wa powinna zawierać jasne 
zastrzeżenia co do jakości 
i wielkości zieleni, by sko-
rzystali na tym wszyscy 
mieszkańcy i jednocześnie 
nikt nie był poszkodowany – 
podsumowuje radna Maria 
Sokolnicka-Guzek.

– Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z obecnymi ten-
dencjami w Poznaniu, mającymi na celu przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym oraz wspieranie rozwoju zieleni. Jest 
to też dobry przykład działań rewitalizacyjnych zmieniających 
przestrzeń na przyjazną dla każdego i wzbudzającą pozytywne 
odczucia – podsumowuje Andrzej Rataj, radny miejski i prze-
wodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

– Inicjatywa spotkała się z przychylnością władz miasta. 
Będziemy starali się doprowadzić do zarządzenia umożliwia-
jącego wprowadzenie zieleni na styku nieruchomości i chod-
ników. Zieleń ta nie będzie stanowiła zagrożenia, a przyczyni 
się do poprawy jakości przestrzeni, wzbogaci krajobraz oraz 
pozytywnie wpłynie na małą retencję – mówi radna Maria 
Sokolnicka-Guzek, wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla.

Większa ilość zieleni sprawia, że miasto jest odporniejsze 
na zmiany klimatu i przyjaźniejsze ludziom, owadom czy 
ptakom. Do ekologicznych działań zachęca Rada Starego 
Miasta, apelując do prezydenta o umożliwianie odbruko-
wania pasa drogowego pod zakładanie ścian zieleni przez 
właścicieli nieruchomości.

działające na rzecz miasta 
i mieszkańców.

Podobne inicjatywy były już 
podejmowane w naszym mie-
ście – przykładem może być 
pomnik Hipolita Cegielskiego. 
W tym przypadku radni także 

zwracali się m.in. do Towarzy-
stwa im. Hipolita Cegielskiego 
o uruchomienie niszczejącego 
kiosku – informatora, znajdu-
jącego się w sąsiedztwie po-
mnika. Bezskutecznie. Towa-
rzystwo przyznające nagrody 

i podkreślające wartość pracy 
organicznej nie było zainte-
resowane współpracą w tym 
zakresie.

Radni mają nadzieję, że 
Miasto Poznań w ramach 
procedowanego miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego nie pozwoli 
na zabudowanie Wzgórza od 
strony pl. Wielkopolskiego – 
tworząc choćby alternatywne 
malownicze wejście na Wzgó-
rze Przemysła.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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BUDŻET

Zieleń miejska, napra-
wy chodników, działania 
kulturalne i ekologiczne, 
remonty w szkołach oraz 
bezpieczeństwo na Starym 
Mieście – to główne punkty 
budżetu uchwalonego przez 
Radę Osiedla Stare Miasto 
na 2021 rok. Radni rozdzieli-
li prawie 1 mln zł (947 tys.), 
wcześniej pytając miesz-
kańców o najważniejsze 
potrzeby.

Ratusz systematycznie re-
montuje placówki oświa-

towe, natomiast Rada wspie-
ra naprawy wewnątrz szkół, 
dbając o komfort i bezpieczeń-
stwo uczniów. 190 tys. pozwo-
li m.in. na odnowienie toalet, 
zakup nowych szafek czy 
stojaków rowerowych. Rada 
zwraca jednak uwagę, że po-
trzeby są duże, a środki wciąż 
niewystarczające.

Systematycznie remontowane 
są chodniki. Większość funduszy 
na ten cel pochodzi z opłat za stre-
fę parkowania, a cześć z budżetu 

BUDŻET NA 2021
osiedlowego. Miasto nie określiło 
jeszcze konkretnej kwoty, nato-
miast radni w uchwale wskazali 
na potrzebę prac m.in. na ul. Pu-
łaskiego i ul. Grobla. Szczegóły 
remontów zostaną ustalone na 
początku 2021 roku z Zarządem 
Dróg Miejskich – informuje rad-
ny Jacek Maleszka.

– 250 tys. zł zasili małą ar-
chitekturę i zieleń przyuliczną 
na terenie osiedla. Zależy nam 
na poprawie warunków życia 
mieszkańców, a oni oczekują 
zielonych przestrzeni. Kwota 
ta pozwoli na nowe nasadzenie 
krzewów i drzew, pielęgnację 
istniejących roślin oraz ekolo-
giczne przystanki – wskazuje 
radna Alicja Wilak, przewodni-
cząca Zarządu Osiedla.

Rada Starego Miasta od 
lat zabiega o dokończenie 

rewaloryzacji północnej części 
Alei Marcinkowskiego. Licząc 
na poparcie tego projektu (cho-
dzi m.in. o rozszerzenie sekto-
rów parkowania w tym rejonie, 
co postulowali mieszkańcy), 
radni zaplanowali 50 tys. zł na 
opracowanie koncepcji zmian 
na tym reprezentacyjnym, 
a dziś zaniedbanym trakcie.

– Integracja mieszkańców, 
wspieranie oddolnych inicjatyw 
i pomysłów lokalnych aktywi-
stów to ważny punkt staromiej-
skiego budżetu, na który prze-
znaczono 140 tys. zł – informuje 
radna Magdalena Ignaszak. 
Radni chcą jak najprostszych 
procedur, by mądrze gospodaro-
wać publicznymi środkami i jed-
nocześnie motywować ludzi do 
działania – stąd 50 tys. zł znaj-
dzie się w budżecie tzw. CIL-ów 

(Centrów Inicjatyw Lokalnych), 
które będą wspierały pomysło-
dawców wydarzeń w biurokra-
tycznych procedurach. Radni 
są dumni z wielu stowarzyszeń 
działających w centrum Pozna-
nia, które współpracując ze 
sobą, zapewniają pomoc oraz 
atrakcyjną ofertę edukacyjną 
i kulturalną.

Wśród zaplanowanych wy-
darzeń znalazły się cyklicz-
ne projekty doceniane przez 
mieszkańców: konkurs ekolo-
giczny i fotograficzny dla dzieci 
i młodzieży, zakup książek dla 
Biblioteki Raczyńskich, a także 
piąta edycja plebiscytu Dobry 
Sąsiad, w którym radni wyróż-
niają i nagradzają lokalnych 
przedsiębiorców i aktywistów.

– Na wsparcie mogą liczyć 
Kluby Seniorów oraz dzieci 
i młodzież. 25 tys. zł wykorzy-
stane będzie m.in. na organi-
zację wydarzeń i wypoczynku 
w czasie wolnym od zajęć lek-
cyjnych – zaznacza Mirosława 
Halilović, zastępczyni prze-
wodniczącej Zarządu Osiedla.

– W kolejnej puli 170 tys. zaplanowaliśmy na monitoring, spo-
walniacze ruchu oraz remonty chodników. Rada postanowiła 
wesprzeć bieżącą działalność straży miejskiej, w tym zakup 
rowerów dla funkcjonariuszy – mówi radny Jacek Maleszka, 
przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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WARTO DZIAŁAĆ

W ludziach drzemie duży 
potencjał do działania, po-
trzebne są jednak motywacja 
i nieduże środki na realizacje 
projektów poprawiających 
życie w mieście. Na Starym 
Mieście w projektach rewitali-
zacyjnych współdziałają dwa 
Centra Inicjatyw Lokalnych 
i Organizator Społeczności 
Lokalnej z MOPR filia Stare 
Miasto. Finansowo działania 
wspiera Rada Osiedla.

Czas epidemii i ograniczenie 
przemieszczania się zmobi-

lizowały lokalnych aktywistów 
do działań podwórkowych. Czę-
sto wewnętrzne place kamienic 
nie zachęcają do wspólnego spę-
dzania czasu, ale dobry pomysł 
i sąsiedzka współpraca potra-
fią odmienić zdegradowaną 
przestrzeń. W wakacyjnych 
projektach udało się zachęcić 
do wspólnego działania miesz-
kańców – m.in. z ul. Mostowej, 
Składowej, Kościuszki, Fredry 
czy Mielżyńskiego.

ZADBALI
O STAROMIEJSKIE PODWÓRKA

Dobrym przykładem jest po-
dwórko przy ulicy Mostowej. 
Sąsiedzi stworzyli tu miejsce 
do wypoczynku. Pojawiły się 
tam także domki dla owadów 
i zbiornik retencyjny do oszczę-
dzania deszczówki. – To waż-
ny element zagospodarowania 
przestrzeni, równie istotne są 
działania integracyjne – mówi 
Iwona Kręglewska, organiza-
torka społeczności lokalnej.

Wspólnie z Poznańską Fun-
dacją Artystyczną, CK Zamek 
i Fundacją Fractal udało się 
także przygotować cykl zajęć 
artystycznych dla dzieci, kino 
podwórkowe. Z kolei w ramach 
projektu Zielony Fyrtel zazie-
leniono kilka miejskich ogród-
ków, zaopatrując je w zbiorniki 
do zbierania deszczówki.

Po raz kolejny na ul. Kościusz-
ki zorganizowano wakacyjne 
spotkania dla najmłodszych 
mieszkańców. Podczas sze-
ściu spotkań z warsztatami 
plastycznymi przygotowanymi 
przez Bogdana Żyżkowskiego 

z CIL-u wykonano wielką 
planszówkę, kolorowe maski 
i przebrania. Cykl zakończyła 
degustacja sąsiedzkiej pizzy.

– Zachęcamy mieszkańców 
Starego Miasta, którzy chcieli-
by ze swojego podwórka uczy-
nić dobre miejsce do życia, aby 
kontaktowali się z organiza-
cjami, które pomagają w urze-
czywistnianiu mądrych i eko-
logicznych pomysłów – mówi 
Katarzyna Hełpa-Liszkowska 
z CIL-u.

– O dofinansowanie z tej 
puli mogą ubiegać się nie 
tylko stowarzyszenia czy 
fundacje, ale również sami 
mieszkańcy, którzy przed-
stawią swoje pomysły na 
wydarzenia kulturalno-
-społeczne, mające na celu 
integrację lokalnej społecz-
ności – mówi radna Mał-
gorzata Osińska, członkini 
Zarządu Osiedla.

Środki na działania pocho-
dziły m.in. z budżetu Rady 
Starego Miasta. Radni sta-
rają się uprościć procedu-
ry grantowe. W przyszłym 
roku pomysły będzie można 
zgłaszać do Centrów Ini-
cjatyw Lokalnych. W śród-
mieściu działają dwa takie 
podmioty: CIL Sąsiedzki 
z Kólturą i CIL Sąsiedzki 
Startownia Staromiejska.

Prawie 190 tys. zł zostanie 
wykorzystane na infrastrukturę 
sportową, w tym nowe urzą-
dzenia do ćwiczeń na powie-
trzu – nowy plac lokalizowany 
będzie na terenach nad Wartą.

– Jako radni od lat apelujemy do 
władz o zwiększenie osiedlowego 
budżetu, jak również o przygo-
towanie strategii zmieniającej 
sposób ich wydawania. Większy 
budżet powinien być kierowany 
do rad osiedli. Te pieniądze wrócą 
do ZDM-u czy Zieleni Miejskiej, 
ale o tym, co ma być realizowa-
ne, decydować będą mieszkańcy 
i radni, a nie urzędnicy – podsu-
mowuje radna Alicja Wilak.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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30 lat temu plac Cyryla Ra-
tajskiego otrzymał obecną 
nazwę. Najpierw był Königs- 
platz (plac Królewski), po 
odzyskaniu niepodległo-
ści – Nowomiejski, a w cza-
sach PRL-u: Młodej Gwardii. 
Jednak „Cyryl” zawsze był 
ważnym miejscem, w któ-
rym przecinały się ścieżki 
wielu pokoleń poznaniaków.

Może zastanawiacie 
się, podążając ulicą 

z rozświetlonymi oknami, 
kto za nimi mieszka? Nie 
zwykła ciekawość, ale kro-
nikarskie zamiłowanie skło-
niło aktywistki z inicjatywy 

INNY PRZEWODNIK PO 
PLACU RATAJSKIEGO

edukacyjno-artystycznej Ko-
balt migrating platform do 
rozmów z mieszkańcami śród-
miejskiego placu i stworzenia 
alternatywnego przewodnika. 
Można tam znaleźć ciekawe 
historie, plotki czy poczuć 
klimat sprzed lat. A tematów 
nie brakowało, bo przecież 
w tym miejscu zdarzyło się 
tak wiele!

Animatorki przedsięwzięcia 
Marta Węglińska i Patrycja 
Plich, absolwentki Uniwersy-
tetu Artystycznego, w ramach 
swoich projektów zajmują się 
badaniami struktury miejskiej 
i ekologią. Realizowały społecz-
ne działania w wielu miastach 

Europy i Azji. Co dostrzegły na 
„Cyrylu”?

– Fotografie mają moc oży-
wiania wspomnień, które 
z jednej strony mogły zostać 
zatarte przez czas, a z drugiej 
są szansą na to, by przeanalizo-
wać wszystko to, co doprowa-
dziło nas do „tu i teraz”. Praca 
nad przewodnikiem dała nam 
szansę obudzenia potencjału, 
który tkwi we wspomnieniach 
mieszkańców, i okazję do roz-
poczęcia tworzenia społeczne-
go archiwum pamięci o miej-
scu – mówi Anka Gregorczyk ze 
Stowarzyszenia Fotspot.

– To przede wszystkim wie-
lość różnorodnych historii, 

inspirujące spotkania i odkry-
wanie zapomnianych wątków 
dopowiadanych przez zdjęcia 
wyciągane przez naszych 
rozmówców z domowych 
zakamarków i starych albu-
mów – mówi Marta Węgliń-
ska. Te wyjątkowe fotografie 
zawsze zachęcały do rozmów, 
czasami niekończących się.

By uszeregować mnogość 
wspomnień, autorki stworzy-
ły mapę charakterystycznych 
miejsc, z których wielu z nich 
już nie ma, jak piekarnia Kna-
sta, sklep spożywczy Amino czy 
fryzjer. Za to od zawsze był tam 
w różnych lokalizacjach kiosk – 
i to niejeden! Opowieści osób 
tam pracujących, doskonałych 
obserwatorów i często powier-
ników sąsiedzkich sekretów, są 
dobrą klamrą historii fyrtla.

Przewodnik zawiera kilka-
dziesiąt historycznych zdjęć 
i równie wiele wspomnień, 
m.in. o neonach kwiaciarni, 
poniemieckich bunkrach, 

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu wraz z Radą 
Osiedla Stare Miasto i Mia-
stem Poznań postanowił 
zmienić przestrzeń na pla-
cu Cyryla Ratajskiego w Po-
znaniu i wyjść ze sztuką na 
ulicę.

NOWE POMYSŁY – PARK RZEŹB

Współpraca UAP z radnymi 
i lokalną społecznością 

w działaniach rewitalizacyjnych 
rozpoczęła się już dwa lata temu, 
kiedy to studenci przedstawili 
szereg projektów zmian w prze-
strzeni publicznej. Wszelkie pla-
ny będziemy jednak wdrażać po 

zakończeniu ostatniego etapu 
Projektu Centrum – mówi radna 
Małgorzata Osińska, członkini 
Zarządu Osiedla.

Prace studenckie wykonane 
zostały z żywic syntetycznych, 
materiału lekkiego i odporne-
go na warunki atmosferyczne. 
Prezentacje mają charakter cy-
kliczny – przekształcają krajo-
braz placu Cyryla Ratajskiego, 

każdorazowo tworząc jego 
nowe odsłony.

– Plenerowa Scena Postaw 
Twórczych umożliwia pozna-
nie działalności profesorów 
i studentów Wydziału Rzeźby 
UAP, a jednocześnie jest dobrym 
przykładem współpracy z lokal-
ną społecznością – komentuje 
radna Alicja Wilak, przewodni-
cząca Zarządu Osiedla.

studenckim klubie Aspirynka, 
w którym występowała Ewa 
Demarczyk, i prostytutkach, 
będących powodem… stłuczek 
samochodowych.

Przewodnik jest dostępny na 
stronie: https://bit.ly/2X9lq1x.

W kolejnym roku będą orga-
nizowane inne działania stricte 
fotograficzne uwzględniające 
lata 2000–2020.

Projekt Alternatywny Prze-
wodnik po placu Ratajskiego 
zrealizowały ze środków Rady 
Osiedla Stare Miasto: Fotspot 
i Galeria Centrala przy współ-
pracy z aktywistkami i ar-
tystkami z Kobalt migrating 
platform.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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NA SZYPERSKIEJ – W DAWNYM PORCIE

Przy ul. Szyperskiej dewelo-
per zburzył mur ostatniego 
magazynu z czasów portu 
i akcji Bollwerk – i to pomi-
mo interwencji Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, 
a także radnych w towarzy-
stwie policji!

Do sprawy odniósł się 
m.in. zastępca prezydenta 

Poznania Mariusz Wiśniewski: 
– Inwestor nie tylko złamał decy-
zję konserwatorską, która okre-
ślała zakres możliwych prac, ale 
też nie zastosował się do decyzji 

CZY DEWELOPERZY 
MOGĄ WSZYSTKO?

MKZ o wstrzymaniu prac. Wła-
dze miasta skierowały sprawę do 
prokuratury. Rada Osiedla zwró-
ciła także uwagę na nieścisłości 
w uchwale związane z gęstością 
zabudowy, ochroną sąsiednie-
go kapitanatu, a także brakiem 
równego dostępu do przestrzeni 
publicznej. Rada złożyła wnio-
sek o cofnięcie deweloperowi 
pozwolenia na budowę.

Radni podkreślają ogrom 
problemów tworzonych przez 
deweloperów w tym fyrtlu, 
związanych z naruszaniem 
przepisów o ruchu drogowym 

czy oszukujących podatni-
ków w zakresie zajęcia pasa 
drogowego. Urbanistycznym 
nieporozumieniem jest także 
grodzone osiedle Esencja, które 
razem z sąsiednią inwestycją 
(bez trwałej zieleni i miejsc 
postojowych) tworzyć będą 
pasożytującą na sąsiadach 
przestrzeń. Niestety to nie 
koniec problemów: nad War-
tą pomimo złego stanu muru 
oporowego mają stanąć ko-
lejne bloki – deweloper chce 
wybudować 200 mieszkań 
i 100 miejsc parkingowych!

Szyperska – Szansa na zieleń 
i przestrzeń publiczną
Radni pozytywnie zaopiniowa-
li przekazanie (z 99-procento-
wą bonifikatą) w wieczyste 
użytkowanie budynków Starej 
Papierni i tzw. dworku na po-
trzeby Uniwersytetu Artystycz-
nego. Ale z zastrzeżeniami.

Przestrzeń Starej Papierni 
i dworku powinna mieć cha-
rakter kulturotwórczy i mak-
symalnie otwarty – nie tylko 
dla studentów, wykładowców 
i gości uczelni, ale wszystkich 
mieszkańców, szczególnie 

http://www.staremiasto.poznan.pl
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Mieszkańcy ul. Szyperskiej 
zmienili rozjeżdżone kle-
pisko w zielony skwerek. 
Prace zakończyły się są-
siedzkim sadzeniem bylin 
i ekologicznymi warsztata-
mi. Oddolne projekty rewi-
talizacyjne wspiera Rada 
Osiedla Stare Miasto.

Ta niewielka przestrzeń wy-
magała wielu prac zwią-

zanych m.in. z wywiezieniem 
zanieczyszczonej olejem ziemi 
i nawiezieniem żyznej gleby, 
a także postawieniem słupków, 
które były jedynym sposobem 
ograniczenia parkingowych 
wynaturzeń.

– Chcieliśmy zachęcić do 
dbałości o wspólną przestrzeń. 
Zaangażowanie wielu osób 
w prace ogrodnicze, a także 
dobre sąsiedzkie reakcje po-
kazały, że takie działania były 
potrzebne. Skwerek przy osie-
dlowym sklepie będzie dobrym 
miejscem do spotkań – mówi 
Cyryl Kwaśniewski, koordyna-
tor działań ze Stowarzyszenia 
Ulepsz Poznań.

Akcji towarzyszyły warszta-
ty ekologiczne i przyrodnicze. 

SĄSIEDZKI SKWEREK
Mieszkańcy posadzili ponad 
120 roślin – cztery specjalne 
gatunki przystosowane do 
warunków pasa drogowego, 
które w przyszłości stworzą 
rabatę przyjazną dla owadów 
i zapylaczy.

– Porady dotyczące wyboru 
roślin czy pory nasadzeń oka-
zały się przydatne, bo już dziś 
mieszkańcy realizują ogrodni-
czą partyzantkę. Z własnych 
funduszy kupują rośliny 
i sadzą je w zdegradowanych 
przestrzeniach, tworząc małe 
kwietne ogródki – komentuje 
Magdalena Garczarczyk z pro-
jektu Zieleniak.

Rada wystąpiła do prezydenta 
Poznania o wywołanie miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego, by udało się nie 
zabudować blokami choćby 
części przestrzeni w sąsiedz-
twie przekazanej ostatnio uni-
wersytetowi Starej Papierni 
i XVIII-wiecznego tzw. dworku.

Działania ogrodnicze i rewita-
lizacyjne będą kontynuowane 

wiosną, społecznicy planują 
włączenie w sąsiedzkie wyda-
rzenia jak największej liczby 
osób, w tym wykorzystanie 
potencjału seniorów.

Projekt zrealizowało Sto-
warzyszenie Ulepsz Poznań 
z funduszy społecznych Rady 
Osiedla Stare Miasto i przy 
wsparciu administracji Po-
znańskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego.

– Dawny port przy ulicy 
Szyperskiej został zawłasz-
czony przez deweloperów. 
To miejsce, w którym brak 
zieleni, a komunikację po-
między poszczególnymi 
budynkami utrudniają ba-
rierki i płoty. Ogrodnicza 
akcja pokazała, że to do-
bry pomysł na budowanie 
więzi społecznych – mówi 
Tomasz Dworek, wiceprze-
wodniczący Rady Starego 
Miasta.

Plan miejscowy może do-
prowadzić do tego, że część 
terenu będącego własno-
ścią Skarbu Państwa bę-
dzie można przeobrazić 
w przestrzeń publiczną 
wspólną z dziedzińcem Sta-
rej Papierni. Wielkość dział-
ki nie jest odpowiednia dla 
zapewnienia dobrych wa-
runków dla sądów, a z kolei 
wykreowanie w tym miej-
scu przestrzeni ogólno-
dostępnej może stworzyć 
ciekawe rozwiązanie – 
łącznik pomiędzy Uniwer-
sytetem Artystycznym, 
Wartą a rewitalizowanym 
obszarem Starej Rzeźni – 
podsumowuje radny Jacek 
Maleszka, przewodniczący 
Komisji Rewitalizacji i Poli-
tyki Przestrzennej.

lokalnej społeczności. Ko-
nieczna jest więc likwidacja 
barier i ograniczeń dostęp-
ności do zmodernizowanych 
obiektów poprzez otwarcie 
dziedzińca na wydarzenia 
kulturalne, a także stwo-
rzenie otwartej przestrzeni 
publicznej na dziedzińcu 
i w ogrodzie.

Priorytetem dla Uniwersy-
tetu Artystycznego powinna 
być także ochrona istniejącej 
zieleni, którą należy znacząco 
zwiększyć. – W sąsiedztwie 
przekazanych działek przy 
ul. Piaskowej znajdują się bu-
dynki magazynowe, pojawiły 
się także plany budowy w tym 
miejscu gmachów sądowych, 
co byłoby destrukcyjne dla 
sąsiedztwa. Dlatego radni 
wnioskowali do prezydenta 
o wywołanie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego, by ustrzec 
się przed nadmierną zabudo-
wą – informuje radny Tomasz 
Dworek, wiceprzewodniczący 
Rady.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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W budżecie Starego Miasta 
stałym punktem są środki 
na wydarzenia dla dzieci 
i młodzieży. Czas epidemii 
zmusił wszystkich do zwe-
ryfikowania ambitnych 
planów, ale udało się zre-
alizować wiele ciekawych 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

– Wszystkie zajęcia cie-
szyły się dużym zaintere-
sowaniem i pozytywnym 
odbiorem. Dziękujemy 
organizatorom za wysiłek 
i wielkie zaangażowanie – 
zapraszamy też do składa-
nia wniosków na 2021 rok. 
Szczegóły dostępne będą 
na stronie internetowej 
rady – podsumowuje Mi-
rosława Halilović, członkini 
Zarządu Osiedla.

projektów – m.in. Wakacje 
z pyrami (razem z Muzeum 
Pyry) czy II Festiwal Fil-
mów Grozy w XII Liceum 
Ogólnokształcącym.

Staromiejska młodzież wzię-
ła udział w piłkarskim lecie 

POCZTÓWKI Z CZASU KWARANTANNY

Na czas pandemii i na-
uczania zdalnego w I Pra-

cowni Rysunku Uniwersytetu 
Artystycznego sformułowano 
temat – „Trzy najważniejsze 
słowa”. A prace przybrały formę 
kartek pocztowych, za pomo-
cą których studenci próbowali 

zdefiniować przyczyny i skutki 
zaistniałej sytuacji, swoje re-
fleksje, odczucia i niepokoje.

Z kolei zadanie dla dzieci po-
legało na namalowaniu własnej 
pocztówki z czasów kwaran-
tanny, kiedy uczniowie nie cho-
dzili do szkoły. – Praca miała 

Specjalną serię kartek z czasów kwarantanny przygoto-
wały dzieci ze Starego Miasta i studenci Uniwersytetu 
Artystycznego! To były szczególne pocztówki – oddawały 
stan ducha, gdy zostaliśmy zamknięci w domach. I gdy 
wielu z nas ciągle zadaje sobie pytanie, co będzie dalej.

zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie SKS Poznańska 13 Po-
znań na obiekcie sportowym 
przy ul. Armii Poznań. Dużą 
popularnością cieszyły się tur-
nusy kreatywnych półkolonii 
w Fundacji Bezlik działającej 
przy ulicy Nowowiejskiego. 

być elementem pamięci o swo-
ich kolegach i koleżankach – 
informuje Anna Maria Brandys 
z Fundacji Jak Malowana.

Studenckie i dziecięce prace 
można było oglądać na wy-
stawie w Galerii Stowarzy-
szenia MUA / Sztuka Pączek 
przy placu Ratajskiego. Każdy 
mógł wziąć wybrane pocztów-
ki i np. rozesłać je do bliskich. 
Projekt zrealizowano dzięki 
wsparciu Rady Osiedla Stare 
Miasto.

Codzienne wyprawy w cieka-
we miejsca kończyły się za-
wsze smacznym obiadem.

– To, co ważne w naszej dzia-
łalności, to nauka szacunku 
i wzajemnego zrozumienia. 
Zachęcamy młodych ludzi do 
angażowania się w życie swojej 
społeczności lokalnej – mówi 
Małgorzata Bobrowska z Bez-
liku, która zaangażowała się 
w organizację spotkania z sa-
morządami szkolnymi w Ba-
raku Kultury.

Zajęcia dla swoich pod-
opiecznych zrealizowała tak-
że kuratorska Fundacja „Nie 
wykluczaj mnie”, a Art Rary-
tas razem z Uniwersytetem 
Artystycznym zaprosił dzieci 
do budowy domków dla owa-
dów. Młodzież z Zespołu Szkół 
Odzieżowych wzięła natomiast 
udział w modowych sesjach fo-
tograficznych przygotowanych 
razem z Manufakturą Obrazów 
z Garbar i Centrum Inicjatyw 
Lokalnych.

Zajęcia rozwojowe dla dzieci 
i młodzieży zrealizowało Sto-
warzyszenie Siloe, a Poznań-
ska Fundacja Artystyczna 
prowadziła warsztaty z infor-
matyki „Apki i inne pułapki”. 
To specjalne „fakultety” dla 
dzieci z rodzicami, pozwala-
jące ustrzec się przed zagroże-
niami, które czyhają w kompu-
terach i smartfonach.

http://www.staremiasto.poznan.pl
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REWITALIZACJA GARBAR

Galeria w Bramie to jeden 
z oddolnych pomysłów re-
witalizacyjnych na Garba-
rach. W bramie kamienicy 
pod numerem 47 utworzono 
nie tylko przestrzeń wysta-
wową, ale też miejsce inte-
grujące mieszkańców. Dziś 
sam budynek – jak i przej-
ście na podwórze – wymaga 
sporych prac remontowych.

W remont oraz wystawy 
zaangażowani są ludzie 

związani z podmiotami prowa-
dzącymi działalność pod ad-
resem Garbary 47 – Stowarzy-
szeniem Zrozumieć i Pomóc, 
realizującym działania prospo-
łeczne oraz prozdrowotne, oraz 
Manufakturą Obrazów – pra-
cownią i galerią fotografii.

W galerii podczas pierwszej wy-
stawy pokazywano zdjęcia doku-
mentujące życie Garbar i Starego 
Miasta oraz jego mieszkańców, 
wykonywane w ramach integracji 

GALERIA W BRAMIE
społecznej przez okolicznych fo-
tografów i fotoamatorów.

– Wystawa stała się waż-
nym punktem odniesienia dla 
poznaniaków korzystających 
z pomocy i psychologicznego 
wsparcia Zielonego Centrum. 
Od 16 lat w tym samym miejscu 
prowadzimy rehabilitację za-
wodową, a środowisko galerii 
motywuje i integruje – podkre-
śla Katarzyna Majer, prezeska 
Stowarzyszenia Osób i Rodzin 
na rzecz Zdrowia Psychicznego 
Zrozumieć i Pomóc.

Wykonanie prac remonto-
wych i modernizacyjnych wzięli 
na siebie inicjatorzy – w ramach 
działania społecznego pro bono. 
Jak zapowiada Marcin Muth, nie 
ma terminu zakończenia pro-
jektu, bo chodziło o zaangażo-
wanie w rewitalizację jak naj-
większej grupy mieszkańców 
i sympatyków tego fyrtla.

Stworzenie ogólnodostęp-
nej galerii fotografii umożliwi 

pasjonatom fotografowania 
pokazywanie swojego dorobku 
związanego z historią, trady-
cją i współczesnością Garbar 
i Starego Miasta. Mieszkańcom 
zaś i odwiedzającym pozwoli 
zrozumieć charakter, historię 
i współczesność tej części Po-
znania. Jednocześnie powsta-
nie Galerii w Bramie wpisze się 
w realizowany koncept rewita-
lizacji ulicy Garbary.

– Dzięki wsparciu Cen-
trum Inicjatyw Lokalnych 
Startownia Staromiejska 
udało się zdobyć środki 
na odnowienie ścian i su-
fitu przejścia bramnego, 
zakup i montaż szyldu na 
fasadzie kamienicy oraz 
modernizację oświetlenia – 
informuje radna Katarzyna 
Hełpa-Liszkowska.

Dariusz Zych z Komitetu Re-
witalizacji Miasta Poznania 
podkreśla, że istnienie galerii 
zaangażuje okolicznych miesz-
kańców do współuczestnictwa 
w tworzeniu kolejnych wystaw. 
To oryginalna inicjatywa poka-
zująca potencjał Garbar – obok 
Zaułku Rzemiosła, unikatowej 
oferty rękodzieła.

– Liczymy na sąsiedzką ak-
tywność i wsparcie. Już dziś 
w tym fyrtlu działa kilkadzie-
siąt osób: mieszkańców, przed-
siębiorców, a także miejskich 
urzędników. Społeczne zaan-
gażowanie pokazuje potrzebę 
szybkich zmian i oddolnej re-
witalizacji zainicjowanej przez 
staromiejską Radę Osiedla pod-
kreśla Tomasz Dworek.

Wydarzeniom w tym miej-
scu towarzyszyły spacery po 
fyrtlu z Maksymem Kępińskim 
z Centrum Turystyki Kulturo-
wej TRAKT oraz warsztaty foto 
w Manufakturze Obrazów.

Fot. Ewelina Jaśkowiak

Fot. Marcin Muth

http://www.staremiasto.poznan.pl
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ZIELONO MI NA STARYM MIEŚCIE!

Zadanie w tegorocznym 
konkursie fotograficznym 

organizowanym przez Radę 
Osiedla było proste: wyjść na 
spacer, zabrać ze sobą aparat 
fotograficzny lub po prostu 
komórkę i zrobić wyjątkowe 
zdjęcie staromiejskiej zieleni.

– Zależało nam na tym, aby foto-
grafie przedstawiały naturalne te-
reny oraz fragmenty miasta z zie-
lonymi akcentami, ale w sposób 
oryginalny i niebanalny – mówi 
radna Alicja Wilak, przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla.

Na tegoroczny konkurs wpły-
nęło 120 fotografii 49 autorów, 
uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. 
Nagrodą w konkursie (dla 
20 laureatów) był udział w fo-
towarsztacie na Uniwersytecie 
Artystycznym.

– Najciekawsze prace zapre-
zentowano na wystawie foto-
graficznej na dziedzińcu Urzę-
du Miasta. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz niespo-
dziankowe upominki – informu-
je radna Małgorzata Osińska.

TRZEBA I WARTO RATOWAĆ DRZEWA

Dzięki m.in. staromiej-
skim radnym udało 

się uratować 13 drzew (z 19 
przeznaczonych do wycinki) 
w parku Wieniawskiego! Przy 
wsparciu Rady Starego Mia-
sta przeprowadzono zabiegi 
pielęgnacyjne, m.in. cięcie 
wycofujące – weteranizu-
jące, cięcia odciążające, sa-
nitarne i montaż wiązania 

dynamicznego. Niestety 6 
drzew nie można już było 
uratować.

Rada Osiedla Stare Miasto 
od wielu lat stara się walczyć 
o każde drzewo nie tylko na 
naszym osiedlu, ale i w ca-
łym Poznaniu. Dlatego radni, 
uchwalając budżet na 2020 rok, 
przeznaczyli 10 000 zł na zabie-
gi pielęgnacyjne roślin.

Patryk Rosiński ZSZ nr 6 – podwórze kamienicy Otto Sterna

Mateusz Cugier SP 13 – park im. Karola Marcinkowskiego

DBAJĄ O ZIELEŃ NA STARYM MIEŚCIE

W XXVII edycji konkursu 
„Zielony Poznań” pomi-

mo trudnej sytuacji związanej 
z pandemią  udział wzięło 40 
uczestników.

Mieszkańcy co rok udowad-
niają, że każdy skrawek ziemi 
w doniczce, skrzynce czy na 
podwórku można zagospoda-
rować. Balkony i okna zakwi-
tają różnobarwnymi kwiatami, 
a staromiejskie podwórka, któ-
re przez lata były zaniedbane, 

zamieniają się w skwerki, a na-
wet ogródki.

Staromiejskimi laureatami 
zakwalifikowanymi do edycji 
ogólnomiejskiej zostali: Alek-
sandra Korytowska (podwórko 
restauracji Miłość, Garbary 54) 
i Michał Klauziński, (balkon 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 
5B). W działania zaangażowa-
ni byli radni: Natalia Chojara, 
Małgorzata Osińska, Alicja 
Wilak.
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EKOLOGICZNE SŁUPY PRZYSTANKOWE!

Na terenie Starego Mia-
sta pojawiły się ekolo-

giczne wiaty przystankowe 

z rozchodnikami na dachach. 
Nie każdy przystanek może 
zostać wyposażony w wiatę, 

dlatego rada wspólnie z Biurem 
Koordynacji Projektów i Rewita-
lizacji Miasta Poznania ogłosiła 
studencki konkurs na koncepcję 
„zielonego” słupa informacyj-
nego. Zgłoszono 17 projektów, 
a zwyciężyła koncepcja przy-
gotowana przez Dawida Kaptur-
czaka, który otrzymał nagrodę 
w wysokości 7500 zł.

Pierwszy zielony słup przy-
stankowy, który niebawem 
stanie na Starym Mieście, bę-
dzie spełniał wymagania eko-
logiczne i przyczyniał się do 

łagodzenia negatywnych skut-
ków zmian klimatu poprzez po-
prawę wilgotności powietrza 
lub jego oczyszczanie.

– Zależało nam na projekcie 
ciekawym architektonicznie, 
artystycznie i proekologicz-
nie, w którym znajdzie się zie-
leń dostosowana do wzrostu 
w trudnych warunkach miej-
skich oraz rozkład jazdy wraz 
z możliwością jego podświe-
tlenia – mówi radna Alicja Wi-
lak, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla.

MURAL TEKSTYLNY UCZNIÓW „ODZIEŻÓWKI”

Wyjątkowy mural tekstylny 
powstał na Starym Mie-

ście. Wykonali go w niekonwen-
cjonalnej technice uczniowie 
Zespołu Szkół Odzieżowych. 
Przed wakacjami ogłoszono 
konkurs, następnie młodzi 
ludzie wykonywali i zszywali 
poszczególne elementy – aż do 
odsłonięcia oryginalnej pracy. 
Mural tekstylny projektu Aga-
ty Golik oglądać można przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 17, 
obok wejścia do „Odzieżówki”.

– „Kontrasty” – mural tekstyl-
ny to projekt mający na celu za-
chęcenie młodzieży do głębszej 
analizy zjawiska różnorodno-
ści w otaczającym nas świecie. 
Promuje też postrzeganie owej 
różnorodności jako elementu, 
który może łączyć, a nie dzie-
lić – mówi Maria Korczak, dyrek-
tor Zespołu Szkół Odzieżowych.

Wśród uczniów ZSO jest dziś 
młodzież z różnych grup et-
nicznych, narodowości i środo-
wisk. Ta różnorodność tworzy 
wspólne wartości. Uczniowie 
dzielą się swoimi fascynacjami 
w sztuce, inspirują. Język sztuki 
jest uniwersalny, a sztuka prze-
łamuje bariery, integruje, jest 

płaszczyzną spotkania. Rezul-
tatem tego jest wielkoformatowa 
praca wykonana z tekstyliów, 
m.in. filcu i tiulu. Mural to ini-
cjatywa oddolna, realizowana 
w ramach CIL STARtownia 
STARomiejska.

– To właśnie integracja i spotkanie na płaszczyźnie twórczej 
były celem podjętych działań. Wspólne tworzenie i praca przy 
projekcie jest jedną z metod edukacyjnych kształtujących 
umiejętności zespołowe – podkreśla Lidia Koralewska, radna 
i koordynatorka wydarzenia.

http://www.staremiasto.poznan.pl


Kawiarnia Kahawa, pl. Cyryla Ratajskiego 10d

„Warzywniak Na Rogu”, Garbary 54

Kino Malta, Rybaki 6A

Kawiarnia Kawa, Gołębia 3

Szkoła Baletowa, ul. Gołębia 8

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Kawiarnia Taczaka 21 [Michał Marcinkowski]

Warzywniak, ul. 23 Lutego/Masztalarska

Pizzeria Pansa Piena, pl. Wielkopolski

Sklep „U Wojtusia” ul. Kościuszki 71

Ptasie Radio, Kościuszki 74

Kawiarnia Artystyczna Kóltura, ul. 23 Lutego

Zespół Szkół Odzieżowych [Klub Ośmiu], Kazimierza Wielkiego 17

Lody Chwaliszewo 7/8

Bibl. Raczyńskich, Filia nr 11, Chwaliszewo 17

Restauracja Dmuchawce, ul. Wenecjańska 2

Schaboszczak od Dziadka, ul Szkolna 7

Pizzeria Da Luigi, ul. Woźna 1

Szewc, Bernard Jakubowski, ul. Kopernika 10

Warzywniak [Elżbieta Trzybińska], Strzelecka 17

Rzeźnik [Rafał Wicher], Strzelecka 17/Długa

Piekarnia „Frąckowiak”, Długa 12

Centrum Kultury Zamek, Św. Marcin 80/82

Fundacja Jak Malowana, Św. Marcin 37

Księgarnia Tak Czytam, Św. Marcin 76

Łazęga Poznańska, Św. Marcin 75

Tow. Wiedzy Powszechnej, Św. Marcin 69

Kreaktywator, Krakowska 13/5

Generator Malta, pl. Wolności
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DOBRY SĄSIAD

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:
Monolitera.pl

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.

Dobry Sąsiad – ludzie: Iga Malinowska, Fundacja Młyn Wsparcia; Czesław Rataj, wieloletni kierownik Referatu Straży Miejskiej Stare 
Miasto; Agnieszka Szulc wraz z zespołem z Wydziału Terenów Zielonych ZDM; Joanna i Przemysław Promińscy; Mirosław Różalski, 
dyrektor Szkoły Baletowej; Grzegorz Kmita-Patyczak, staromiejski listonosz (także przewodnik po Poznaniu i muzyk rockowy); Anna 
Zalewska-Powalisz i Krzysztof Powalisz, animatorzy Poznańskiej Sceny Młodych, Stowarzyszenie Pedagogów Riposta na Garbarach; 
Karolina Dąbrowska i Magdalena Kokot – bibliotekarki z Chwaliszewa; Paweł Głogowski ze Stowarzyszenia Ulepsz Poznań; poseł 
Franciszek Sterczewski; Magdalena Ratajczak-Szczerba, przewodnicząca Stowarzyszenia Stary Rynek; Hanna Sierocka z Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej; Tomasz Szrajbowski, sprzedawca ze sklepu Aldi; Benek Ejgierd (Klubokawiarnia Meskalina).

Dobry sąsiad to społeczny projekt Rady Osiedla Stare Miasto. którego celem jest wyróżnienie 
certyfikatem firm, instytucji oraz dyplomem ludzi zaangażowanych w budowę dobrosąsiedzkich 
relacji, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.

DOBRY SĄSIAD – FIRMY I INSTYTUCJE

http://www.staremiasto.poznan.pl
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