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Sąsiadki i Sąsiedzi!
Spokojnych, szczęśliwych i co najważniejsze,
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021!
życzy Rada Osiedla Stare Winogrady

W dniu 23 lutego odbyło się w formie elektronicznej spotkanie radnych
osiedlowych z przedstawicielami: Zarządu Dróg Miejskich oraz Poznańskich
Inwestycji Miejskich. Tematem spotkania
był stan chodników i ulic na naszym osiedlu.
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w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, a realizować go będzie Fundacja na rzecz AWF w Poznaniu – znana już
z realizacji chociażby programu „Trener Osiedlowy AWF” czy „Trener Senioralny AWF”. Zadaniem projektu jest integracja mieszkańców poprzez sport i rekreację. Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby na stałe zamieszkujące na terenie Starych Winograd,
ulic Wilczak i Ugory, osiedli: Przyjaźni, Pod Lipami, Zwycięstwa,
Wichrowe Wzgórze i Kosmonautów.
Od marca można już uczestniczyć w zajęciach z nordic walkingu na Cytadeli (zbiórka przy SP 83, ul. Brandstaettera 1) w poniedziałki o 7:30 lub 8:45. Również na Cytadeli przy rosarium
we wtorki i czwartki o 16:30 odbywają się zajęcia „Wzmacnianie
i stabilizacja”, a o 17:30 „Trening z taśmami oporowymi”. Na świeżym powietrzu można również ćwiczyć w Winogradzkim Parku Sportu i Rekreacji na os. Zwycięstwa 101. W środy o 17:00
odbywa się tam „Gimnastyka na świeżym powietrzu”, a o 18:00
– „Spalanie kalorii”. W ramach programu przewidziano również
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marca.
Aleksandra
Różańska
W planach fundacji jest uruchomienie również otwartych
stref rekreacji, czyli zajęć z zespołowych gier sportowych na salach gimnastycznych, zajęć na siłowniach zewnętrznych czy tych
skierowanych do dzieci i młodzieży, prowadzonych na boiskach
przyszkolnych.
Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wypełnić oświadczenie oraz okazać dowód
ubezpieczenia NNW. Lista aktywności jest cały czas rozszerzana.
Wszystkie niezbędne informacje, numery telefonów oraz godziny
zajęć dostępne są na stronie internetowej programu: www.sportowyfyrtel.pl oraz na profilu na Facebooku www.facebook.com/
sportowyfyrtel. Dzięki głosom oddanym w ramach Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego, udział w zajęciach dla mieszkańców
jest darmowy.

„Nasz Sportowy Fyrtel” wystartował na Winogradach!
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Rady Osiedla Stare Winogrady
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Reagowaliśmy na wszystkie sygnały od mieszkańców
przekazywane nam drogą mailową i telefonicznie, na inicjatywy
i działania Urzędu Miasta i NGO. Wiązało się to z wysłaniem 71
pism. W przeważającej większości ich adresatami byli: zastępcy
prezydenta miasta, WGN, ZDM, ZZM, MIR, MPU, PIM oraz ZTM.
Naszą uwagę poświęciliśmy też placówkom szkolnowychowawczym, które funkcjonują na naszym osiedlu: Szkole
Podstawowej nr 38, Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”,
Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2, Zespołowi Szkół Przemysłu
Spożywczego, IX Liceum Ogólnokształcącemu, Zespołowi Szkół
Łączności oraz Miejskiemu Domowi Kultury nr 2. Niestety kolejne
lockdowny w bardzo dużym stopniu ograniczyły tę współpracę.
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Poznańskich Inwestycji Miejskich, po kilku tygodniach okazało
się,
Piotr Zieliński
że prace związane z budową trasy tramwajowej na Naramowice
objęły także miejsce posadowienia naszej gabloty. W związku
z tym została ona zdemontowana przez wykonawcę robót. Prace
na budowie postępują w dobrym tempie, co pozwala przypuszczać,
że w połowie 2021 roku nasza gablota wróci na swoje miejsce.
W 2020 roku kontynuowaliśmy wydawanie „Naszego Fyrtla”.
Za wielki wkład pracy i nieocenione zaangażowanie w ukazywanie
się naszej gazetki, słowa podziękowania kierujemy do Magdaleny
Szwajkowskiej. Najlepszą cenzurką dla Magdaleny jest wielkie
zainteresowanie mieszkańców kolejnymi numerami oraz liczne
dowody przywiązania do naszego kwartalnika.

Rok 2020 został zdominowany przez pandemię COVID-19,
lecz mimo utrudnień z nią związanych zarząd Osiedla Stare
Winogrady kontynuował działania inicjowane w roku poprzednim
oraz zajmował się nowymi sprawami.
Z powodu rezygnacji Juliana Nowaka z funkcji
przewodniczącego zarządu – Rada Osiedla podczas sesji w dniu
26 sierpnia powierzyła sprawowanie tej funkcji Krzysztofowi
Janczewskiemu, a Halinie Owsiannej – funkcję zastępcy
przewodniczącego zarządu.
W dniu 30 września, na kolejnej sesji Rady Osiedla, wybrano
przez głosowanie ostateczny skład nowego zarządu. Funkcję
drugiego zastępcy przewodniczącego zarządu powierzono
Wojciechowi Dobskiemu, a Maria Adamczewska została
członkiem zarządu.
W ciągu roku odbyło się 10 sesji rady i 2 zebrania zarządu,
podczas których podjęto 32 uchwały. Cały zespół pracował bez
przerwy, odpowiadając na potrzeby i problemy zgłaszane przez
mieszkańców osiedla.
Przekazaliśmy mieszkańcom osiedla 4 numery gazetki,
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Obecnie nasze Osiedle głównie jest obsługiwane przez linie
który zmienia się dla mieszkańców, a inicjatywy związane z tym
autobusowe: 234 i 248 oraz dodatkowo zachodnia część osiedla
rejonem naszego osiedla nawiązują do historii miasta i naturalnego
przez linię 235 i linię tramwajową 201 (os. Sobieskiego – PST
środowiska.
Słowiańska – Unii Lubelskiej). Linia 234 kursuje nocą we wszystkie
W sprawie zmian na Szelągu spotykaliśmy się kilkakrotnie
dni tygodnia co 30 min w obydwie strony na trasie: Rondo
z przedstawicielami Fundacji Spotkanie i Tworzenie – z państwem
Kaponiera przez ul. Słowiańską, Szelągowską i Serbską i dalej na
Ewą i Zbigniewem Łowżyłami. Ograniczenia spowodowane
Naramowice i ostatecznie na os. Stefana Batorego. Linia 248
pandemią w zdecydowany sposób ograniczyły działalność
kursuje nocą we wszystkie dni tygodnia, raz na godzinę (co ~60 do
programową realizowaną w Ogrodzie Szeląg. Mimo to pod koniec
90 min) w obydwie strony na trasie: z Rondo Kaponiera przez ul.
roku przedłożono nam ciekawy projekt aranżacji przestrzeni
Szelągowską, Wilczak, Serbską i Lechicką i dalej przez Naramowice
sąsiadującej z ogrodem społecznym. Projekt uzyskał
ażSzeląga
do Radojewa.
akceptację i poparcie rady, zwłaszcza ze względu na to, że oprócz
nowych rozwiązań architektonicznych, ciekawych elementów
kształtowania krajobrazu i nowych funkcji adresowanych
do mieszkańców, obejmuje także uporządkowanie pod okiem
dendrologów naturalnej enklawy zieleni.
Wiele działań skupiało się także wokół projektu rewitalizacji
W
LABA.LAND
nie zatrzymujemy
się i działamy
prężnie również
parku
Szeląg. Oprócz
spotkań w terenie
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sezonie zimowym! się także z pracownikami Zarządu Zieleni
18
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LABA.LAND
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innych właściwych
poznańskiego
Urzędu
miejsce,
gdzie
wszystkimi
zmysłami
poczuliśmy
magię
zbliżających
Miasta. O przebiegu rozmów informowaliśmy zastępców prezydenta
się–Świąt.
Bartosza Gussa i Mariusza Wiśniewskiego. Przeprowadziliśmy
Lokalni
twórcy
i rzemieślnicy
zaoferowali
swoje prezentowe
cuda,
konsultacje
społeczne
z mieszkańcami,
społecznikami
i organizacjami
które wywołały uśmiechy na twarzy.
pozarządowymi. Zebrany materiał, obejmujący kilkadziesiąt opinii,
Rozgrzały nas aromatyczne grzane wino i świąteczne utwory
uwag i propozycji, przekazaliśmy do ZZM-u i pracowni projektowej.
towarzyszące całemu wydarzeniu. Organizatorzy zadbali nie tylko
Z powodu specyficznych warunków związanych z koronawirusem
o odpowiedni klimat, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo.
konsultacje zorganizowaliśmy z wykorzystaniem środków
Zarówno wystawcy jak i odwiedzający, byli zobowiązani
elektronicznych, po wcześniejszej promocji w naszej gazetce
do przestrzegania zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka).
i za pomocą banerów.

LABA.LAND

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Stare Winogrady
Krzysztof Janczewski
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Naukowcy
Największaz UAM
i najważniejsza inwestycja w mieście
w– walce
koronawirusem!
okiemzinwestora
Trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2 odciska się piętnem na
Na Naramowicach i Winogradach przybywa torów tramwajowych
zdrowiu publicznym i gospodarkach całego świata. Wg WHO
(dane z początku grudnia 2020) mamy prawie 65 mln
Wykopy, nasypy, betonowe podkłady, a w końcu szyny i słupy
potwierdzonych przypadków zachorowań oraz 1,5 mln
trakcyjne – to wszystko można zobaczyć na Winogradach i Naprzypadków śmiertelnych.
ramowicach, gdzie powstaje trasa tramwajowa wraz z drogami,
Obecnie, wiele grup badawczych z całego świata pracuje nad
ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Koparki, ciężarówki oraz
opracowaniem szczepionki lub skutecznych metod leczenia
ekipy budowlane w kaskach i kamizelkach to już codzienny widok
COVID-19. Z tej perspektywy, kluczowym jest opracowanie
dla mieszkańców tych dwóch części miasta. Ten ogromny plac buskutecznych narzędzi diagnostycznych, zdolnych do określenia
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montowane były pierwsze elementy torowiska. Dziś szyn na placu
budowy jest ich znacznie więcej,a w najbliższym czasie prace będą
dalej postępować.
Postępy prac często wiążą się ze zmianami organizacji ruchu. Tak
jest np. w rejonie pętli Wilczak. W ostatni weekend przywrócony
został dwukierunkowy przejazd przez ul. Słowiańską, gdzie
zostało już zamontowane torowisko tramwajowe przecinające
ulicę. Konieczne było jednak zamknięcie ul. Wilczak pomiędzy
ul.
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Centrum
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Polsce do programu zostało
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organizacji
ruchu.
zakwaliﬁkowanych
5 szkół,nadchodzących
które wspólnie zzmian
lokalnymi
partnerami
A tych
przedodpowiedzi
nami jeszczenasporo!
będą
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miasta.
Uczniowie Łejerów przyjrzą się miejskiej przestrzeni, w której
rozpoczną badania właściwości wody opadowej (deszczówki) oraz
możliwości jej wsiąkania w różne rodzaje podłoża. Celem projektu
będzie przekształcenie części zabetonowanej przestrzeni na
terenie szkoły w miejsce przyjazne dla środowiska. Zamierzają
zaprojektować i zbudować Semiramidy Łejerskie, czyli ogrody
deszczowe zasilane deszczówką. W tym miejscu chcą prowadzić
regularne, tematyczne spotkania z lokalną społecznością. Ich
pomysł może w przyszłości stać się inspiracją do zmiany miejskiego
krajobrazu wybetonowanych przestrzeni naszej dzielnicy i miasta.
Obecnie Zespół Projektowy poszukuje Interesariuszy Projektu,
czyli partnerów, którzy mogą wesprzeć działania uczestników
swoją wiedzą, doświadczeniem lub pomocą materialną.

Wirusolog prof. Florian Krammer (kolega prof. Rybki z lat
doktoranckich na Universität für Bodenkultur w Wiedniu) wraz
ze swoją grupą badawczą z Icahn School of Medicine at Moun Sinai
w Nowym Jorku jest autorem pierwszego, niekomercyjnego testu
pozwalającego wykryć odpowiedź immunologiczną pacjenta
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Dzięki poparciu władz rektorskich UAM i dyrektora CZT
prof. Bronisława Marciniaka, Centrum Zaawansowanych
Technologii UAM wraz z Instytutem Biologii Molekularnej
i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM (zespół pod
przewodnictwem prof. Krzysztofa Sobczaka) podjęło działania
mające na celu wytworzenie komponentów testu, opracowanego
Trasa tramwajowa swój początek ma przy pętli Wilczak, która
przez prof. Krammera. Test oparty jest o dwa białka wirusowe,
została przebudowana przed rozpoczęciem zasadniczych robót
które wiążą się specyﬁcznie do odpowiednich przeciwciał,
budowlanych. Na odcinku od pętli Wilczak do ul. Lechickiej
obecnych w krwi pacjenta. Jest to czuły i specyﬁczny test,
budowana jest wzdłuż zachodniej strony ul. Naramowickiej.
pozwalający na przebadanie ogromnej ilości próbek,
Następnie tramwaj pojedzie wiaduktem przez skrzyżowanie
w stosunkowo krótkim czasie.
Naramowicka/Lechicka, a dalej, na odcinku od ul. Lechickiej do ul.
Aby opanować pandemię i powrócić do normalności niezbędne
Błażeja, wzdłuż tzw. ul. Nowej Naramowickiej - po jej zachodniej
jest przetestowanie jak największej liczby osób zarówno testami
stronie.
PCR jak i immunologicznymi, szczególnie w związku
Powstanie trasy tramwajowej związane jest również
z napływającymi kolejnymi doniesieniami dotyczącymi
z szczepionek
przebudowąna
układu
drogowego w rejonie inwestycji. Zmiany
SARS-COV-2.
dotyczą wszystkich skrzyżowań poprzecznych względem trasy,
Prof. Jakub Rybka
a największe prace prowadzone są w rejonie ul. Lechickiej
i Naramowickiej. Planowany tam węzeł to dwupoziomowy układ
dróg, dzięki któremu tramwaj przejedzie bezkolizyjnie względem
ul.Więcej
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ale także
ruch
drogi PULCHRA
krajowej nr
92 nie
będzie
informacji
na temat
projektu
można
znaleźć
ograniczony
ruch lokalny. Całość nowego zagospodarowania
na stronachprzez
internetowych:
terenu
uzupełni infrastruktura pasażerska, piesza i drogi
h�ps://pulchra-schools.eu/
rowerowe
będące główną trasą Programu Rowerowego Miasta
h�ps://gridw.pl/projekty/2548-pulchra
Poznania,
które mają zapewnić komfortowy dojazd z Naramowic
h�ps://lejery.pl/projekt-pulchra/
doWszystkich
centrum, azainteresowanych
także zieleń oraz mała
architektura.
współpracą
zachęcamy
doDługość
kontaktupowstającej
mailowego: trasy tramwajowej to ok. 3,3 km.
Najaksyp@amu.edu.pl
trasie zlokalizowanych
będzie osiem przystanków. Z. kolei
lub semiramidy.lejerskie@gmail.com
długość dróg, włącznie z dojazdowymi i skrzyżowaniami, wyniesie
prawie 7,5 km.

Deszczowe ogrody
na Starych Winogradach?

Uczniowie mają także swoje projektowe konto
na Instagramie:
h�ps://www.instagram.com/semiramidy_lejerskie/
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Mamy nadzieje, że te rabaty, które mają przetrwać kolejne cztery
lata nie tylko będą cieszyć nasze oczy, ale staną się farmą dla
wszystkich zapylaczy. Dziś ta rabata jest otaśmowana, aby
czworonogi jej nie zniszczyły. Prośba, abyśmy wspólnie o to
zadbali.
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betonowe
kosze. zapewne
W ich miejsce
postawił
więcej
nowych,
Jak Państwo
wiedzą,ZZM
w części
miasta,
w której
mieszdrewnianych
z
zadaszeniem.
Dzięki
temu
w
koszach
nie
będzie
kamy, przeprowadzana jest duża inwestycja miejska, a mianowicie
zbierać
się trasy
woda,tramwajowej
a ptaki nie będą
śmieci
w poszukiwaniu
budowa
na rozrzucać
Naramowice
wraz
z przebudową
pożywienia.
W przyszłości
planuje wymianę
takie,
układu drogowego
– etapZZM
I. Przebiega
ona m.in.ławek
przez na
Stare
Wiktóre
będą spójne
z nowymi
koszami.
nogrady.
Ze względu
na zakres
przedsięwzięcia zrozumiałe jest,
Dla
ciekawskich
- stare
betonowe kosze
będą pełniły
że generuje
onoinformacja
utrudnienia
dla mieszkańców.
Wydawałoby
się,
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Botanicznym.
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organy odpowiedzialne
za inwestycję,
i wykonawca, powinni zminimalizować powstałe ograniczenia, by mieszkańcom przez
okres trwania prac żyło się jak najmniej niewygodnie. Okazuje się
jednak, że rzecz tak oczywista dla jednych, wcale nie musi być
taka dla innych – w tym wypadku dla osób odpowiedzialnych.
Chciałbym skupić się na komunikacji, gdyż każdego dnia odgrywa ona kluczową rolę dla mieszkańców. Inwestycja przebiegająca
przez Stare Winogrady obejmuje cztery skrzyżowania drogowe
pełniące ważne funkcje komunikacyjne:
1) Szelągowska/Słowiańska/Wilczak/Naramowicka
2) Serbska/Naramowicka
3) Włodarska/Ziarnista (Hawelańska)/Naramowicka
4) Lechicka/Naramowicka
Trzy z nich są częściowo przejezdne na każdym z dotychczasowych podetapów robót. Czwarte – skrzyżowanie ulic Naramowickiej, Włodarskiej i Ziarnistej (Hawelańskiej) – nie. Co z tego
wynika? Niestety bardzo wiele złego. Przy ulicach Włodarskiej
i Hawelańskiej znajdują się duże osiedla: Nowe Winogrady – około 730 mieszkań, Hawelańska – około 590 mieszkań. Do tego

Halina Owsianna

dochodzą firmy mające tu swoje siedziby. Do/z tej części miasta
można wjechać/wyjechać tylko przez skrzyżowanie z ul. Naramowicką albo ul. Lechicką – niestety na tym drugim istnieje tylko
prawoskręt. Oznacza to, że z ul. Hawelańskiej można jechać tylko
w stronę mostu Lecha, a jadąc od strony mostu Lecha, nie wjedzie się w ul. Hawelańską. Całkowite zamknięcie przejazdu przez
ul. Naramowicką powoduje, że aby wyjechać i wrócić na osiedle,
trzeba pokonać pętlę przez ulice: Lechicką, Wilczak, Serbską, Murawę i znów Lechicką. Ma ona 4 km długości. Ze względu na trwające prace budowlane przejazd w godzinach szczytu taką trasą
trwa co najmniej 40 minut, a mówimy tylko o bliskiej okolicy, o dojeździe do swojego domu, do swojego mieszkania. Gdy ktoś jedzie
w inną część miasta, ten czas się wydłuża. Jest to całkowicie frustrujące i irytujące dla mieszkańców.
Jak to w ogóle możliwe? O całkowitym zamknięciu kluczowego
skrzyżowania dowiedziałem się z lokalnego portalu internetowego, w którym napisano, że Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłaszają przejście wykonawcy do kolejnego etapu prac i zamkniecie
skrzyżowania. Nikt z organów odpowiedzialnych za inwestycję,
również PIM, nie poprosił Rady Osiedla Stare Winogrady o opinie
w sprawie zamykania skrzyżowań czy wprowadzania objazdów.
Radni nie zostali nawet poinformowani o tym, że zostało to zaplanowane. Nie zostały też przeprowadzone konsultacje w tym temacie. Mieszkańcy, z którymi rozmawiam o dojeździe do osiedla,
bardzo narzekają na tę sytuację. Część z nich mówi, że opłaca im
się zostawiać samochód na osiedlu obok, czyli na os. Kosmonautów, i stamtąd iść do domu – tak jest szybciej. Niestety powoduje
to brak miejsc do zaparkowania w tamtych rejonach, co jest kolejnym utrudnieniem. Inni wykorzystują parking przy Tesco.
Ktoś mógłby rzec, że przecież jest komunikacja miejska i można
pojechać autobusem. I tu dochodzimy do kolejnego problemu komunikacyjnego. Miasto nie wprowadziło alternatywy dla mieszkańców.
Obecnie, ze względu na trwające roboty drogowe, w okolicach ul.
Na początku listopada pojawiła się w centralnej części Cytadeli
Hawelańskiej nie jeżdżą autobusy – z jednym wyjątkiem. Jest to aunowa i długa rabata kwiatowa. Fachowcy specjalną maszyną
tobus nr 178, który jedzie z Wilczego Młyna w stronę Śródki – takie
posadzili tysiące cebul, a następnie wysiali nasiona roślin jedno
połączenie interesuje jednak nielicznych mieszkańców. Alternatywą
i wielorocznych. Dzięki temu zabiegowi, bez postojów
jest marsz przez 1 km na ul. Murawa albo 1,5 km do skrzyżowania
w kwitnieniu będziemy mogli podziwiać od lutego do października
ulic Wilczak/Słowiańska. Proszę sobie wyobrazić takie wędrówki
kolorowe kwiaty. Takie wzorce przywędrowały do nas z Holandii
w mrozach, które były ostatnio, albo z małym dzieckiem. Mieszkańcy
i Irlandii.
obecnie mieszkają na pustyni komunikacyjnej.
Opis zaistniałej sytuacji jest przykładem na to, jak ważne jest
Na największej polanie pod Dzwonem Pokoju też zmiany – zasadzono ok. 30 drzew.
wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców i konsultowanie z nimi wprowadzanych zmian. Obecnie niestety mamy pokaz braku kompetencji, profesjonalizmu i ignorancji ze strony miasta. Jako radni będziemy
zabiegać o umożliwienie przejazdu przez ul. Naramowicką na wysokości ulic Włodarskiej i Ziarnistej/Hawelańskiej. Rada osiedla ma jednak charakter tylko opiniotwórczy. To, że my chcemy coś zmienić –
jeszcze mało znaczy. Ważne, aby osoby/organy podejmujące decyzje
również tego chciały. Czego sobie i Państwu życzę.
Piotr Pietruszewski
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Zielony
2020 r.Szeląg????
Co i jakPoznań
dalej z Parkiem

W dwudziestu siedmiu edycjach konkursu „Zielony Poznań”
wzięło udział blisko 90 tys. uczestników.
W XXVII edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 3 270
obiektów w tym: w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe,
W dniu 26.02 otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Zieleni
zakładowe, szkolne 185 obiektów; w kategorii balkony, tarasy,
Miejskiej
loggie i okna 437 obiektów; w kategorii ogrody przydomowe 598
obiektów, w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów
Działkowych 2 038 obiektów oraz w kategorii pasy zieleni
11 obiektów, w kategorii zielone dachy 1 obiekt.
W tym roku jeden podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta
Poznania na najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.
W związku z pandemią nie odbyła się gala ﬁnałowa oraz nasza
gala osiedlowa. Mamy nadzieję, że powrócimy do tradycji naszych
corocznych spotkań na wiosnę 2021.
Podsumowanie przebiegu konkursu 2020 roku oraz prezentacja
najpiękniejszych aranżacji, listę LAUREATÓW oraz podziękowania
i zdjęcia nagrodzonych obiektów zostanie opublikowana w grudniu
na stronie miasta Poznań :
www.Poznan.pl oraz www.Poznan.pl/zielonypoznan
Wszystkim uczestnikom OSIEDLA STARE WINOGRADY dziękuje
za udział w konkursie i już zapraszamy na przyszły rok.

Konkurs Rozstrzygnięty.
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Miejska Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta
Poznania w dniach od 3-7 sierpnia 2020 r. dokonała oceny
iJednostka
w y b o Pomocnicza
r u n a j p iMiasta
ę k n iPoznania
ejszych obiektów, spośród 82
Osiedle Stare Winogrady
zakwaliﬁkowanych do II etapu konkursu. Na podstawie przyznanej
punktacji Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta
Znak sprawy:przyznanie
WJPM-II.7021.4.10.2020
Poznania
12 tytułów laureata oraz 8 wyróżnień, w tym
wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Pan odporny na suszę”,
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, za „Ogród
Tomasz Lisiecki
dwóch wyróżnień Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych
DyrektorPrzyrodniczego
Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hor terapii czynnej i biernej"
oraz wyróżnienia za krzewienie idei ogrodów społecznych - Ogród
Szeląg (Rada Osiedla Stare Winogrady).

Uczestnictwo w konkursie czyni nasze miasto piękniejsze
i podtrzymuje ogólnopolską opinię miasta Poznań jako zielonego
i czystego, zachęcamy tym samym do odwiedzania naszego miasta
przez turystów.
Ws z y s t k i m u c z e s t n i k o m s e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y ! !
Małgorzata Ptak-Adamczewska
(Przewodnicząca Komisji Zielony Poznań w Radzie Osiedla Stare Winogrady)
Ewelina Murzydło (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa)

Poznań, 29 stycznia 2021 r.

Torowiska coraz więcej

Dotyczy: rewitalizacja Parku Szelągowskiego. Opinie mieszkańców dotyczące Koncepcji
Parku Szelągowskiego.

W odpowiedzi na przedstawioną koncepcję oraz Państwa pismo nr ZZM.PZ/5011-1-

98/2019
z dnia
25 stycznia
2021 r., poniżej
przedstawiamy
opinie i na
uwagi,
które otrzymaliśmy
Postęp
prac
przy budowie
trasy
tramwajowej
Naramowice
od mieszkańców.
wraz
z węzłem Lechicka/Naramowicka widać na całym, ponad
trzykilometrowym
odcinku. Na placu budowy pojawia się coraz
Ze względu na obecną sytuację spowodowaną pandemią nie możliwe było
więcej
fragmentów
torowiska, powstają nowe jezdnie,
zorganizowanie konsultacji/warsztatów bezpośrednich.
przebudowano już większość infrastruktury podziemnej.
Opinie były pozyskiwane drogą elektroniczną i telefoniczną.
Dokonaliśmy wstępnej oceny i porównania opinii, które przedstawiamy poniżej,
w uzupełnieniu do wcześniejszych sugestii Rady Osiedla.

1.

Zachowania naturalnego środowiska w Parku

poprzez minimalna ingerencję

techniczną - pozostawić dzikość terenu.
2.

Zaznaczyć historyczny aspekt Parku ( ścieżki edukacyjne).

3.

Uwzględnienie i zadbanie o siedliska chronionych gatunków ptaków m.in. puszczyka,

wiąże się to z pozostawieniem obecnej szaty roślinnej.
4.

Pozostawienia strumyka w obecnej wersji bez stosowania kaskad i utrzymanie

obecnego naturalnego cieku wodnego ( …”to Natura wytycza mu ścieżki, czyniąc je miejscem
niepowtarzalnym i niezwykle atrakcyjnym, szczególnie dla najmłodszych użytkowników
Parku”).

Osiedle Stare Winogrady
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
tel. +48 61 878 46 35, fax +48 61 878 43 17 | wjpm@um.poznan.pl
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Teraz z niecierpliwością czekamy na koncepcję
uwzględniającą nasze opinie i propozycje, którą zaprezentujemy
mieszkańcom.
Wojciech Dobski
Do 30 kwietnia br jest okazja przekazania 1 % podatki z deklaracji
rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Na naszym osiedlu są również organizacje i osoby potrzebujące pomocy. Rodzice i Margarita są mieszkańcami naszego
osiedla i potrzebują takiego wsparcia. Każda złotówka przekazana
na leczenie dziewczynki jest bezcenna.

PARK
SzelągSZELĄGOWSKI
– wczoraj, dziś i jutro

sterstwa Kultury w ramach rozwoju projektu „No water, no art”
– w ramach niego zaplanowaliśmy cykl warsztatów i wydarzeń
artystycznych, ogólnodostępnych i bezpłatnych dla wszystkich
mieszkańców. Ponadto staramy się o dofinansowanie z grantów
norweskich, by jeszcze bardziej rozwinąć animację kulturalną tutejszych terenów i promować Szeląg na arenie międzynarodowej.
Jesteśmy również w trakcie pisania wniosku o dofinansowanie
na ścieżkę edukacyjną tuż nad rzeką. Modułowa, edukacyjna trasa
będzie opowiadać o historii rzeki Warty oraz wpływie człowieka na jej kształt i kondycję. Całość została zaprojektowana tak,
by było to jednocześnie miejsce rekreacji i odpoczynku.
Przed wojną w parku stały duże szklarnie z uprawami, a co tydzień odbywały się targi warzywne. W planach jest wybudowanie takiej szklarni. Co będzie się w niej mieściło i jaki jest stopień
zaawansowania prac?
Oczekujemy na ostatnie pozwolenia, by rozpocząć prace
nad szklarnią. Zaprojektowało ją renomowane biuro architektoniczne Insomia. Będzie to ekologiczny budynek, zostanie zbudowany z materiałów pochodzących z recyklingu. Pawilon będzie
całoroczny, stworzymy w nim punkt gastronomiczny, którego
bardzo brakuje mieszkańcom – szczególnie poza sezonem letnim.
W środku powstanie ogród zimowy, wypełniony tropikalnymi roślinami. Na tej samej działce postawione zostaną całoroczne domki modułowe na wynajem – z pięknym widokiem na Wartę.
Zmiany w parku Szeląg wydają się doskonale odpowiadać
na potrzeby mieszkańców.Czekamy
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Co dalej z Parkiem…
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Tylko dla orłów

28 sierpnia 1942 został wydany przez Naczelnego Wodza
Polskich Sił Zbrojnych gen. broni Władysława Sikorskiego rozkaz
o utworzeniu polskiej kompanii komandosów. Do oddziału byli
przyjmowani najlepiej wyszkoleni i najbardziej sprawni fizycznie
żołnierze.Po przebyciu wszechstronnego szkolenia weszli w skład
10
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Zmotoryzowanych.
adresem:
Obecnie, w czasach pokoju, nikt nie wymaga od nas takich
umiejętności.
h�ps:/
/www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html.
Warto jednak pamiętać, że dla tych żołnierzy ważne były nie
tylko umiejętności bojowe ale też wyznaczanie sobie ambitnych

Trzymaj Ciepło

Jak załatwić sprawy w urzędzie

NASZ FYRTEL

w redagowaniu i korekcie "Naszego Fyrtla"
www.trzymajciepło.pl
- składamy serdeczne
podziękowanie.

Nazwa i adres wydawcy:
Miasto Poznań - Rada Osiedla Stare Winogrady,
Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Rada Osiedla Stare Winogrady
ul. Brandstae�era 6
61-659 Poznań
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