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Celem zaproponowanego projektu jest wzbogacenie oferty wy-
poczynku, wspólnej zabawy i rekreacji na terenie ogromnego 
parku. oraz zachęcić Poznaniaków do częstszego odwiedza-
nia nowych, nieznanych zakątków Cytadeli. Koszt projektu
ok. 1.000.000, – zł brutto

2.  Budowa ok. 100 miejsc parkingowych wzdłuż
ul. Za Cytadelą 

Projekt zakłada stworzenie miejsc parkingowych po dwóch 
stronach jezdni, na dwóch odcinkach ulicy. Pierwszy byłby kon-
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W tym roku kwota 10 milionów złotych została podzielona na 
dwie pule: projektów „dużych”, gdzie maksymalna kwota do 
uzyskania to 8 mln zł i „małych”, do których kwalifi kują się 
projekty nieprzekraczające kwoty 1 mln zł, przy czym pula 
środków przeznaczonych na te projekty wynosi 2 mln zł. Dzię-
ki temu, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, będzie można 
zrealizować więcej mniejszych kosztowo projektów.
Na poznańskich osiedlach odbywały się debaty z mieszkańca-
mi, których celem było przekazanie informacji o Poznańskim 
Budżecie Obywatelskim 2015 oraz opracowanie tzw. Mapy Po-
trzeb Lokalnych. W siedzibie naszej rady takie spotkanie było 
13 maja br. Niestety mieszkańcy mimo wywieszonych plakatów 
informacyjnych nie skorzystali z tego zaproszenia. Szkoda, bo 
wspólnymi silami łatwiej poprawiać wizerunek osiedla.
W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby zechcieli Pań-
stwo zagłosować na projekty, które zgłosiliśmy z naszego osie-
dla do PBO. Są to trzy projekty:

1.  Budowa wielofunkcyjnego i integracyjnego placu
rekreacji 

Koncepcja zakłada stworzenie ogromnego kompleksu, skła-
dającego się ze stref zabawowych dla dzieci w różnych gru-
pach wiekowych i strefy dla dorosłych – siłowni zewnętrznych 
i miejscach wypoczynku biernego – ławki. W strefach dla 
dzieci przewidziano elementy zabawowe integracyjne. Całość 

ma zostać wykonana z elementów przyjaznych i jednocześnie 
bezpiecznych dla dzieci. Zaproponowane materiały mają być 
kolorowe, co tworzy specyfi czny klimat, nie będzie kłócić się 
z otoczeniem, a wręcz stworzy nową atrakcyjną przestrzeń. Takiego niszczenia pobocza parku Cytadela nie akceptujemy.
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tynuacją istniejących już kilku miejsc postojowych, po stronie 
parku na wysokości SP nr 38 i ZS „Łejery”. Drugi miałby po-
wstać na odcinku zaniedbanego pas drogowego wzdłuż boiska 
szkolnego SP nr 38 i dalej aż do skrzyżowania z ul. Bastionową. 
Następny odcinek to dawny pas zieleni obecnie zdewastowany 
przez parkujące na nim samochody wzdłuż boiska szkolnego 
ZSZ nr 2, na odcinku od ul. Żniwnej do posesji nr 136 przy 
ul. Za Cytadelą. Grunt, który zamierzamy zamienić na miejsca 
postojowe powinien zostać utwardzony przy pomocy materia-
łów ażurowych, zarówno mogą być betonowe, jak i np. wytwo-
rzone z PCV. 
Celem projektu jest zabezpieczenie parku przed dewastacją zie-
leni i trawników, jaką powodują parkujące na niej samochody. 
Zgodnie z uzyskanymi informacjami koszt budowy 1 miejsca 
parkingowego mieści się w przedziale ok. 2950–3500 zł. Roz-
bieżności wynikają z kosztów wyboru materiału, a także wyko-
nywanych pracach ( wyrównywanie podłoża, inaczej na terenie 
płaskim, inaczej na skarpie pomiędzy drzewami itd.) Koszt pro-
jektu to kwota 350.000,– zł brutto.

3. Doposażenie Bulwaru na Szelągu.

Koncepcja zakłada doposażenie powstałego ciągu pieszo-ro-
werowego w małą architekturę parkową i elementy siłowni 
zewnętrznej. Najpilniejsze elementy to ławki, kosze na śmieci 
i wolnostojące elementy siłowni
Dodatkowe środki fi nansowe na doposażenie uatrakcyjnią te-
ren i zapewnią nowe przyjazne miejsce czynnego wypoczyn-
ku. Teren jest bardzo atrakcyjny, bo przebiega wzdłuż Warty 
w strefi e bardzo naturalnej i miejscami dzikiej przyrody. Do-
datkowe elementy uatrakcyjnią teren i dadzą nowe możliwo-
ści dla rekreacji ruchowej. Szacunkowy koszt to 150,000,– zł.
Oczywiście można było składać dowolną ilość projektów. 
I tak naprawdę nie mamy na razie informacji ile wniosków 
i jakie dotyczyć będą obszaru naszego osiedla. 
Zatem prosimy i zachęcamy Państwa do głosowania na na-
sze projekty, które z uwagi na założenia, lokalizację i do-
stępność mają duże szanse na uzyskanie dofi nansowania.
 Więcej informacji na stronach BIP Poznań.

Podsumowanie spotkania 
z Prezydentem Ryszardem Grobelnym

Za nami spotkanie z Panem Prezyden-
tem w ramach osiedlowych wizytacji. 
Mieszkańców niewielu, a szkoda. In-
formacje o terminie spotkania były 
przecież zamieszczone w naszym po-
przednim kwartalniku, a więc z du-
żym wyprzedzeniem oraz dla przypo-
mnienia na plakatach. No cóż, widać 
mieszkańcy wolą się użalać radzie 
osiedla. A może to weekend sprawił, 
bo spotkanie było w piątek 16 maja. 
Przekazaliśmy, co w naszym odczuciu 
najbardziej mieszkańcom osiedla do-
skwiera. Z poruszanych tematów były 
wymienione: uciążliwości komunika-
cyjne spowodowane popularnymi „L”, 
kłopoty wynikające z braku środków 
fi nansowych na remonty osiedlowych 
ulic i chodników, złe rozwiązania komunikacyjne, brak miejsc 
parkingowych na terenie osiedla, a w szczególności wokół Cy-
tadeli (rozjeżdżane pasy zieleni), sprawy utrzymywania i po-
trzeby na dofi nansowanie dwóch parków (Szeląg i Cytadela), 
widoczna niegospodarność na terenach sportowych „Posnanii”, 
kłopoty fi nansowe TKKF-u i problem z planowanymi inwesty-
cjami budowlanymi, które powstają na terenie osiedla – budowa 
wielorodzinna przy zabudowie jednorodzinnej. Nie ukrywam, 
że ostatni temat wywołał wiele emocji. Głównie za sprawą wy-
danej decyzji na zabudowę dla budynków wielorodzinnych na 
stoku bojowym, od strony ul. Na Stoku (zdjęcie poniżej) oraz 
zabudowy, jaka powstała przy ul. Ugory. Niektóre poruszane 
problemy były Panu Prezydentowi znane, a na niektóre zobo-
wiązał się mieszkańcom odpowiedzieć indywidualnie, po zapo-
znaniu się z całym materiałem. Czy to wszystkich zadowoli nie 
wiemy. Jednak trzeba oddać, że Pan Prezydent był do spotkania 
przygotowany, a w niektórych zagadnieniach i wyjaśnieniach 

był wspierany przez przybyły „sztab” pracowników urzędu: 
prawnicy, dyrektorzy i kierownicy wielu jednostek. Ponadto 
rozmawialiśmy o powstającym Studium, które to ma być za-
bezpieczeniem przed kontrowersyjnymi obiektami budowlany-
mi. Poruszyliśmy też sprawę samej Cytadeli i zabezpieczenia 
jej przed różnymi nietrafi onymi zamierzeniami, czy pomysła-
mi. Podczas spotkania Pan Prezydent zachęcał nas również do 
udziału w Budżecie Obywatelskim, który może wspomóc nie-
które inwestycje, czy osiedlowe pomysły. Między innymi, dla-
tego żałujemy, że tak niewielu mieszkańców przybyło na to spo-
tkanie. Zgłosiliśmy również sprawę kradzież makulatury, którą 
mieszkańcy wystawiają w workach przed budynkami w ramach 
segregacji. Okazało się, że jest to problem nie tylko w naszej 
dzielnicy. Sprawę urząd zgłaszał do prokuratury, ale ta zbagate-
lizowała problem – niska szkodliwość społeczna i to tyle w tym 
temacie.

   Halina Owsianna

Zabudowa w terenie zielonym Na Stoku pow. 1200 m2
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W SOBOTĘ 7 CZERWCA BAWLIŚY SIĘ NA FESTYNIE!
Impreza trwała od godz. 11,00 do 16,00 na łące obok restauracji 
„UMBERTO”. 
 Nasz festyn był w tym roku trochę inny, bo zorganizowany 
z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r.
Motywem przewodnim stała się wszechobecna rzodkiewka, 
Imprezę rozpoczął tradycyjnie już wystrzał armatki Bractwa 
Kurkowego. W tym momencie rozpoczął się Rodzinny Bieg 
przygotowany przez SP nr 38. Oko cieszyła ilość zgromadzo-
nych dzieci i rodziców w jednakowych koszulkach. Biegli ra-
zem manifestując ogromną radość, jak na święto przystało. Tak, 
jak obiecaliśmy było mnóstwo atrakcji, dużo zabawy i pokazów. 

Na przepięknie udekorowanej scenie zaprezentowali się, jako 
pierwsi najmłodsi reprezentanci osiedla, dzieci z Przedszkola 
nr 64 im. „Bolka i Lolka”, a następnie przedstawiciele SP nr 38, 
Liceum nr 9, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespołu 
Szkół Łączności, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2. Ciekawy 
występ przedstawił zespół „Łany” w programie „Lata 20, lata 
30 – dawnych wspomnień czar”. Poza sceną swoje stoiska i wy-
roby prezentował Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z ul. Żniw-
nej, a na głodnych czkał darmowy poczęstunek i inne pyszno-
ści przygotowane przez ZSPS z ul. Warzywnej Nie zabrakło 
rekreacji ruchowej dla dzieci i dorosłych. Mimo upału dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zawody sportowe, które przygo-
tował Zespół Szkół Łączności z ul. Przełajowej. Była rywali-

zacja rodzinna – w zawodach familijnych i w speedmintonie, 
bardzo atrakcyjnej, szybkiej odmianie badmintona. Odbyły się 
też zajęcia z instruktorem nordic walking, który doradzał wybór 
sprzętu, wskazywał prawidłową technikę rozgrzewki i chodu 
z popularnymi „kijami”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zawody łucznicze z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. 
Siłacze mierzyli swoje możliwości na ergometrze wioślarskim 
oraz w zawodach wyciskania swojej wagi na sztandze na ławce 
poziomej. Oj działo się działo… Dzięki uprzejmości Komisaria-
tu Poznań – Północ mogliśmy o znakować swoje rowery w ra-
mach akcji „Bezpieczny rower”. Przyjechali też Strażnicy Miej-

scy z ciekawym quizem o bezpieczeństwie oraz autobus ZTM, 
w którym mieszkańcy mogli poznać tajniki PEKI.
Tą drogą pragnę w imieniu rady osiedla podziękować współor-
ganizatorom imprezy, czyli dyrekcji i pracownikom: SP nr 38, 
LO nr 9, ZSPS, ZSZ nr 2, Przedszkola nr 64, MDK nr 2 oraz 
całej lokalnej społeczności, za wspólne świętowanie. Osobne 
podziękowania za ogrom pomocy i wsparcia fi nansowego nale-
żą się naszym sponsorom: p. Jagodzie i p. Grzegorzowi z restau-
racji „Umberto”, Dyrekcji i Zarządowi PSS „Społem”, fi rmie 
AQUANET SA i PASO.
Dziękujemy za poprowadzenie festynu pani redaktor Magdale-
nie Sobczak. 

INFORMACJE BIEŻĄCE
1.  Informujemy naszych mieszkańców, że teren bazy w parku Cytadela powrócił pod trwały zarząd 

Zarządu Zieleni Miejskiej. Obecnym gospodarzem obiektu jest w części fi rma AGRO ESTETYKA 
z Gniezna, która to wygrała przetarg na prace pielęgnacyjne w parku. Bardzo cieszy nas ten fakt, 
bo w ten sposób zakończyliśmy „bój” o bazę z Wyższą Szkołą Zawodową Kadry dla Europy i Za-
kładem Lasów Poznańskich.

2.  Niestety przegraliśmy sprawę w sądzie w Warszawie w sprawie zabudowy na terenie po daw-
nym hotelu „TRAWIŃSKI”. Przykro, bo 5 lat walki niemało kosztował solidarnych mieszkańców
ul. Bastionowej i Żniwnej.

3.  Teraz pozostaje mieszkańcom już tylko czekać na fi nał sprawy – decyzję Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania w sprawie nadbudowy dodatkowego piętra, które 
to ma być piętrem pomieszczeń technicznych, a jak jest każdy widzi. 
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Potrzebujemy jeszcze ok trzydziestu chętnych zafascynowanych światem sztuki współczesnej, oraz 

organizacją podobnych wydarzeń. Warto zaznaczyć że pojawią się sami znani artyści i kuratorzy.

Wystawy potrwają od 21 września do 26 października 2014 r.

 Informacje w siedzibie Fundacji Mediations Biennale 

 ul. Wawrzyniaka 39 Budynek C, piętro 2 w Poznaniu.

Aquanet SA informuje, że w związku z koniecznością wykonywania planowanych przeglądów 

technicznych biofi ltrów, które oczyszczają powietrze z większości obiektów technologicznych 

Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu dochodziło ostatnio do wyłączania czasem na kilka 

godzin w/w biofi ltrów. Powyższe działania powodują brak oczyszczania powietrza, co przekłada się na 

zwiększenie uciążliwości zapachowej LOŚ w najbliższym sąsiedztwie. 

Dział Oczyszczania Ścieków poprzez stały nadzór nad czynnościami przeglądowymi, dołoży wszelkich 

starań, aby uciążliwość obiektu była jak najkrótsza. 

Przepraszamy za utrudnienia! 

UWAGA !!! KOMUNIKAT RADY OSIEDLA! 
W związku z wakacyjną przerwą zawieszamy dyżury w siedzibie rady – SP nr 38.W sprawach pilnych kontakt pod nr telef. 604 853 972 – Halina Owsianna

KOMUNIKAT DLA WILCZAKA

Uwaga!

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2, 
POZNAŃ UL. ŻNIWNA 1, TEL.: 61-820-09-92

Pracownia cukiernicza• ciasteczka 
• ciasta
• torty
zamówienia codziennie: 8.00–11.00

Pracownia gastronomiczna
• wyroby garmażeryjne
• obsługa grup
zamówienia codziennie: 
8.00–11.00

Pracownia krawiecka

• krawiectwo lekkie

• usługi krawieckie – pogotowie

czwartki, piątki:

8.00–11.00

Pracownia ślusarska

• obróbka skrawaniem

• ogrodzenia

• konstrukcje metalowe / również gięte

• ostrzenie noży i nożyczek

zamówienia codziennie: 

 8.00–11.00

RÓWNIEŻ WYNAJEM
 ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

NA UROCZYSTOŚCI. 
GWARANTUJEMY ATRAKCYJNE CENY.

Telefon kontaktowy do przewodniczącej rady osiedla
p. Haliny Owsiannej 604 853 972.
Gazetka zawiera informacje własne, ze strony Biuletynu
Miejskiego i strony internetowej Urzędu Miasta Poznania.
Redakcja:
H. Owsianna, Z. Charłampowicz-Jabłońska,
J. Wolski, K. Owsianna.


