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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

  Zabytkowy cmentarz parafii św. Wojciecha w Poznaniu jest 
położony na południowych stokach fortu Winiary. To dzisiejsza 
południowo – wschodnia część Cytadeli ciągnąca się wzdłuż 
północnej części  ul. Armii Poznań.
  O historii nekropolii pisaliśmy już w jednym z wcześniejszych 
numerów „Naszego Fyrtla”. Czy coś się od tego czasu zmieniło? 
Czy coś się dzieje na tym zabytkowym terenie?
  Otóż w 2019 roku Zarząd Zieleni Miejskiej przeznaczył kwotę          
50 tys. złotych na program prac konserwatorskich i zabezpieczenie 
najbardziej zagrożonych nagrobków. Rada Miasta natomiast           
w budżecie na 2020 rok zabezpieczyła kwotę 300 tys. złotych na 
konserwację i remont 18 nekropolii. Przetarg ogłoszony przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej wygrała firma Alta z Wrocławia i od wiosny 
zaczęło się czyszczenie kamieni, usuwanie glonów, sklejanie 
popękanych bloków. Wiele nagrobków należało podmurować 
ponieważ spływająca woda ze stoków Cytadeli poważnie 
naruszyła fundamenty lub podmyła konstrukcje. Niektóre 
nagrobki otrzymały, zgodnie z posiadaną dokumentacją, nowe 
płyty. 

Cmentarz św. Wojciecha – dzisiaj.
  Nagrobki zostały też oczyszczone, naprawione i zabezpieczone 
przed działaniem sił przyrody.  Poczynione prace widać spacerując 
po rozległym terenie cmentarza. Odrestaurowany został między 
innymi grób Weronisi Twardowskiej, Tadzinka Nitsche, 
wyremontowane  zosta ły t rzy g roby NN,  prof.  Jana 
Grochmalickiego, Erwina Więckowskiego, Bernarda Milskiego, 
Mariana Kratochwila.
  Rada Osiedla Stare Winogrady w budżecie na 2021 rok 
zarezerwowała kwotę 5 tys złotych z przeznaczeniem na prace 
renowacyjne tego cmentarza.
  Wzorem ubiegłego roku, osiedlowi radni zakupili znicze aby 
zapalić na mogiłach w dniu 1 listopada, jednakże ogłoszone           
30 października zamknięcie cmentarzy dla wszystkich 
odwiedzających uniemożliwiło nam wizytę na tej nekropolii. Radni 
osiedlowi wraz z grupą społecznych opiekunów mogił zapalili 
znicze w dniu 11 listopada.
  Mamy nadzieję, że prace na tym terenie nie zostaną przerwane          
i powoli cmentarz odzyska należny mu wygląd. 
Ocalmy od zapomnienia naszą wspólną historię.

Aleksandra Różańska
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Co i gdzie będzie 
robione???

„Nasz Sportowy Fyrtel” wystartował na Winogradach! 

W dniu 23 lutego odbyło się w for-
mie elektronicznej spotkanie radnych 
osiedlowych z przedstawicielami: Za-
rządu Dróg Miejskich oraz Poznańskich 
Inwestycji Miejskich. Tematem spotkania 
był stan chodników i ulic na naszym osie-
dlu. 

Ustalono, że kontynuowany będzie 
remont fragmentów chodników ulicy 
Sołtysiej po obu jej stronach, remont 
fragmentów chodnika ulicy Zagrodni-
czej, remont chodnika po prawej stronie  
na całej długości ulicy Kmiecej - idąc od 
strony ul. Słowiańskiej, remont chodni-
ka i krawężników po lewej stronie ul. Warzywnej - idąc  od ulicy 
Wyżyny, rewitalizacja chodnika na całej długości ulicy Gronowej, 
wymiana krawężników na chodnikach ulicy Sadowej na odcinku 
pomiędzy ulicą Winogrady a ulicą Wyżyny.

Poruszono sprawy związane z brakiem odśnieżania chodników 
w rejonie ulicy Hawelańskiej i Ziarnistej, poprawy bezpieczeństwa 
ruchu pieszego na drogach przy osiedlu mieszkaniowym  „Hawe-

lańska”. Zarząd Dróg Miejskich przedstawi radzie osiedla szacun-
kowy koszt projektu oraz budowy wyniesionego w tym rejonie 
przejścia dla pieszych.

Radni osiedlowi zaproponowali rozważenie możliwości utworzenia 
ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Serbska – Słowiańska. Za-
rząd Dróg Miejskich ustosunkuje się do przedłożonej propozycji.

Aleksandra Różańska

Bezpłatne treningi, zajęcia na pływalni czy otwarte sale gim-
nastyczne – to wszystko czeka nas w tym roku w ramach inicja-
tywy „Nasz Sportowy Fytel”, przeznaczonej dla mieszkańców 
Winograd. Projekt wygrał podczas zeszłorocznego głosowania 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, a reali-
zować go będzie Fundacja na rzecz AWF w Poznaniu – znana już 
z realizacji chociażby programu „Trener Osiedlowy AWF” czy „Tre-
ner Senioralny AWF”. Zadaniem projektu jest integracja mieszkań-
ców poprzez sport i rekreację. Uczestnikami zajęć mogą być jedy-
nie 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 wal-
kingu na Cytadeli (zbiórka przy SP 83, ul. Brandstaettera 1) w po-
niedziałki 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 świe-
żym powietrzu można również ćwiczyć w Winogradzkim Par-
ku 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 

zajęcia dla przedszkolaków pod nazwą „Sportowy Fyrtel Gzuba”. 
Przedszkole 134 na os. Kosmonautów oferuje takie zajęcia swoim 
wychowankom w każdy czwartek o 10:45 (organizatorzy czeka-
ją na zgłoszenia kolejnych placówek). Nadal trwają zapisy na zajęcia 
prowadzone w wodzie (Aqua Fitness, Aqua Senior, Aqua Baby) na no-
wym basenie POSiR Winogrady, które ruszyły w połowie marca. 

W planach fundacji jest uruchomienie również otwartych 
stref rekreacji, czyli zajęć z zespołowych gier sportowych na sa-
lach gimnastycznych, zajęć na siłowniach zewnętrznych czy tych 
skierowanych do dzieci i młodzieży, prowadzonych na boiskach 
przyszkolnych.

Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne. Przed rozpoczę-
ciem 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.spor-
towyfyrtel.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. 



   Zarząd Transportu Miejskiego, pracuje nad zmianą siatki 
połączeń nocnej komunikacji miejskiej. Zmianie ulegnie numeracja 
linii nocnych. Zakładane jest połączenie linii na węźle Rondo 
Kaponiera, w ten sposób że, linie będą przelotowe przez ten węzeł, 
co spowoduje poprawę przesiadek. Wszelkie projektowane 
zmiany oparte zostały na obserwacjach rozwoju danych rejonów 
miasta, jak i próbie znalezienia przyczyny niskiej ilości pasażerów 
na niektórych liniach. 
   Celem wprowadzenia nowego układu linii nocnych jest poprawa 
dostępnośc i  d la  re jonów nieobsługiwanych obecnie 
bezpośrednim połączeniem autobusowym z centrum miasta oraz 
wprowadzenie obsługi nocnej w rejonach dotychczas 
pozbawionych takich połączeń.
 Jak wygląda obecnie komunikacja nocna na Osiedlu Stare 
Winogrady i co się zmieni. 
 Obecnie nasze Osiedle głównie jest obsługiwane przez linie 
autobusowe: 234 i 248 oraz dodatkowo zachodnia część osiedla 
przez linię 235 i linię tramwajową 201 (os. Sobieskiego – PST 
Słowiańska – Unii Lubelskiej). Linia 234 kursuje nocą we wszystkie 
dni tygodnia co 30 min w obydwie strony na trasie: Rondo 
Kaponiera przez ul. Słowiańską, Szelągowską i Serbską      i dalej na 
Naramowice i ostatecznie na os. Stefana Batorego. Linia 248 
kursuje nocą we wszystkie dni tygodnia, raz na godzinę (co ~60 do 
90 min) w obydwie strony na trasie: z Rondo Kaponiera przez ul. 
Szelągowską, Wilczak, Serbską i Lechicką i dalej przez Naramowice 
aż do Radojewa.

Planowane zmiany 
w nocnej komunikacji miejskiej

  

  Po proponowanej zmianie, Osiedle Stare Winogrady będzie 
głównie obsługiwane przez linie autobusowe: 218 i 214 oraz 
dodatkowo zachodnia skrajna cześć osiedla przez linię 215 i linię 
tramwajową 201. 
   Linia 218 będzie kursować nocą we wszystkie dni tygodnia co 30 
min w obydwie strony na trasie: Franowo, Górny Taras Rataj, Wilda, 
Dworzec Zachodni, Rondo Kaponiera przez ul. Słowiańską, 
Murawa i dalej przez Naramowice aż do Radojewa.
   Linia 214 będzie kursować nocą we wszystkie dni tygodnia, dwa 
razy na godzinę (co 30 min.) w obydwie strony na trasie: Junikowo 
(niektóre kursy Malwowa), ul. Grunwaldzka, Rondo Kaponiera,     
ul. Solna, Małe Garbary, przez ul. Szelągowską, węzeł Wilczak,      
ul. Naramowicką, Serbską, Lechicką i dalej przez Naramowice        
aż do pętli PST na os. Sobieskiego.
   Linia 215 będzie kursować nocą we wszystkie dni tygodnia, co 30 
min w obydwie strony na trasie: os. Dębina (niektóre kursy Luboń), 
Wilda, Rondo Kaponiera, przez ul. Mieszka I i dalej przez Nowe 
Winogrady aż do pętli PST na os. Sobieskiego.
 Również przebieg linii tramwajowej 201 ulegnie korzystnej 
zmianie. Będzie ona kursować tak jak dotychczas z os. Sobieskiego 
po trasie PST przez przystanek Słowiańska i dalej przez Rondo 
Kaponiera, Stare Miasto, Trasę Kórnicką, Górny Taras Rataj, Dolny 
Taras Rataj i z powrotem na po tej samej trasie na os. Sobieskiego.
Co powodują proponowane zmiany:
  Po pierwsze wprowadzają wiele udogodnień w postaci 
bezpośredniego dojazdu do dzielnic do których dotychczas nie 
było to możliwe tj.: Rataj i Żegrza, Wildy i Dębca oraz Grunwaldu. 
Po drugie obsługa wschodniej części naszego osiedla będzie dwa 
razy częstsza niż dotychczas za przyczyną linii 214 kursującej              
2 razy na godzinę. 
Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała proponowane wyżej 
wymienione zmiany w obrębie naszego osiedla. Na chwilę obecną 
nie jest znana data wprowadzenia proponowanych zmian.
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Piotr Zieliński

LABA.LAND
  W LABA.LAND nie zatrzymujemy się i działamy prężnie również   
w sezonie zimowym!
  18 grudnia LABA.LAND zamienił się w Wioskę Prezentową - 
miejsce, gdzie wszystkimi zmysłami poczuliśmy magię zbliżających 
się Świąt. 
  Lokalni twórcy i rzemieślnicy zaoferowali swoje prezentowe cuda, 
które wywołały uśmiechy na twarzy. 
  Rozgrzały nas aromatyczne grzane wino i świąteczne utwory 
towarzyszące całemu wydarzeniu. Organizatorzy zadbali nie tylko                            
o odpowiedni klimat, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. 
Zarówno wystawcy jak i odwiedzający, byli zobowiązani                          
do przestrzegania zasady DDM  (dystans, dezynfekcja, maseczka).

Sprawozdanie Rady Osiedla Stare Winogrady 
z działalności w 2020 roku

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,  
każdorazowo ponad 3,5 tysiąca „Naszego Fyrtla”

 W 2020 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi 
w kwocie 365 252 zł, które zastały naliczone stosownie do liczby 
zameldowanych mieszkańców i powierzchni osiedla oraz z tytułu 
udziału w podatku od nieruchomości. Największa część tej 
kwoty została przeznaczona na remont chodników – 263 278 zł. 
Pozostałe wydatki obejmowały: wsparcie finansowe placówek 
szkolno-przedszkolnych – 49 316 zł oraz Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 2 – 20 000,00 zł, inicjatywy integrujące i aktywizujące 
seniorów osiedla oraz kulturalne na Szelągu – 15 000 zł. 
Ponadto niższymi kwotami wsparliśmy działania Straży Miejskiej 
na rzecz dzieci i młodzieży (m.in. zakup materiałów promujących 
bezpieczeństwo) oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 
związane z edukacją prewencyjną. 

Podjęliśmy wielokierunkowe działania w sprawie Szeląga, 
który zmienia się dla mieszkańców, a inicjatywy związane z tym 
rejonem naszego osiedla nawiązują do historii miasta i naturalnego 
środowiska. 

W sprawie zmian na Szelągu spotykaliśmy się kilkakrotnie 
z przedstawicielami Fundacji Spotkanie i Tworzenie – z państwem 
Ewą i Zbigniewem Łowżyłami. Ograniczenia spowodowane 
pandemią w zdecydowany sposób ograniczyły działalność 
programową realizowaną w Ogrodzie Szeląg. Mimo to pod koniec 
roku przedłożono nam ciekawy projekt aranżacji przestrzeni 
Szeląga sąsiadującej z ogrodem społecznym. Projekt uzyskał 
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 
parku Szeląg. Oprócz spotkań w terenie z wykonawcami projektu, 
kontaktowaliśmy się także z pracownikami Zarządu Zieleni 
Miejskiej oraz innych właściwych wydziałów poznańskiego Urzędu 
Miasta. O przebiegu rozmów informowaliśmy zastępców prezydenta 
– Bartosza Gussa i Mariusza Wiśniewskiego. Przeprowadziliśmy 
konsultacje społeczne z mieszkańcami, społecznikami i organizacjami 
pozarządowymi. Zebrany materiał, obejmujący kilkadziesiąt opinii, 
uwag i propozycji, przekazaliśmy do ZZM-u i pracowni projektowej. 
Z powodu specyficznych warunków związanych z koronawirusem 
konsultacje zorganizowaliśmy z wykorzystaniem środków 
elektronicznych, po wcześniejszej promocji w naszej gazetce 
i za pomocą banerów. 

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 szkolno-
wychowawczym, 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.

Przygotowaliśmy stanowisko Rady Osiedla w sprawie 
„Ewaluacji funkcjonowania Jednostek Pomocniczych Miasta 
Poznania”, a przewodniczący zarządu  uczestniczył w 3 zdalnych 
posiedzeniach Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek 
Pomocniczych Urzędu Miasta Poznań.

Sporządziliśmy rekomendacje 6 projektów zgłoszonych 
do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, które dotyczyły 
terenu naszego osiedla.

Przewodniczący zarządu  uczestniczył w pracach komisji 
konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta, która – zgodnie 
z Zarządzeniem nr 416/2019/P Prezydenta Miasta Poznania 
z dnia 6 maja 2019 roku – oceniała i rekomendowała 7 spośród 
23 złożonych wniosków o dofinansowanie w roku 2021. W tej 
grupie niestety nie znalazł się żaden wniosek dotyczący naszego 
osiedla. Warto będzie dobrze się przygotować do kolejnej 
edycji tego konkursu, która będzie dotyczyła dofinansowania 
w roku 2023. 

Podjęliśmy również starania o uporządkowanie warunków 
komunikacyjnych na ulicach Ugory i Wilczak. Dla ul. Ugory 
otrzymaliśmy projekt zmiany organizacji ruchu, wykonany przez 
Oddział Kontroli i Projektów Organizacji Ruchu oraz Koordynacji 
Przedsięwzięć. Przedstawiony materiał jedynie w ograniczonym 
zakresie spełnia nasze oczekiwania. Prace te muszą być 
kontynuowane w roku 2021.

W roku 2020 nie skupiliśmy się na Cytadeli ze względu 
na ograniczenia związane z pandemią oraz brak nowych zadań 
dotyczących tego obszaru. Powinno być to zrekompensowane 
w roku 2021.

Po trwających wiele miesięcy staraniach udało się nam 
ustawić gablotę informacyjną przy ul. Szelągowskiej, na wysokości 
pętli Wilczak. Pomimo wcześniejszych ustaleń i zapewnień 
Poznańskich Inwestycji Miejskich, po kilku tygodniach okazało się, 
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.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Stare Winogrady

 Krzysztof Janczewski



Więcej informacji na temat projektu PULCHRA można znaleźć 
na stronach internetowych: 
h�ps://pulchra-schools.eu/
h�ps://gridw.pl/projekty/2548-pulchra
h�ps://lejery.pl/projekt-pulchra/
Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy
do kontaktu mailowego: 
jaksyp@amu.edu.pl semiramidy.lejerskie@gmail.comlub  .

  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  Biotechnologi i  Wydziału Biologi i  UAM (zespół pod 
przewodnictwem prof. Krzysztofa Sobczaka) podjęło działania 
mające na celu wytworzenie komponentów testu, opracowanego 
przez prof. Krammera. Test oparty jest o dwa białka wirusowe, 
które wiążą się specyficznie do odpowiednich przeciwciał, 
obecnych w krwi pacjenta. Jest to czuły i specyficzny test, 
pozwalający na przebadanie ogromnej i lości  próbek,                        
w stosunkowo krótkim czasie. 
   Aby opanować pandemię i powrócić do normalności niezbędne 
jest przetestowanie jak największej liczby osób zarówno testami 
PCR jak i  immunologicznymi,  szczególnie w związku                         
z napływającymi kolejnymi doniesieniami dotyczącymi 
szczepionek na SARS-COV-2.

3

  Trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2 odciska się piętnem na 
zdrowiu publicznym i gospodarkach całego świata. Wg WHO 
(dane z początku grudnia 2020) mamy prawie 65 mln 
potwierdzonych przypadków zachorowań oraz 1,5 mln 
przypadków śmiertelnych. 
  Obecnie, wiele grup badawczych z całego świata pracuje nad 
opracowaniem szczepionki lub skutecznych metod leczenia 
COVID-19. Z tej perspektywy, kluczowym jest opracowanie 
skutecznych narzędzi diagnostycznych, zdolnych do określenia 
populacji, która przeszła zarażenie SARS-CoV-2 i tym samym         
ma mniejsze ryzyko powtórnego zarażenia.
  Zespół naukowców z Centrum Zaawansowanych Technologii 
UAM  pod k ierownictwem wicedyrektora CZT UAM                  
prof. UAM dr. hab. inż. Jakuba Rybki, podjął badania nad 
w y t w o r z e n i e m  n i e z b ę d n y c h  k o m p o n e n t ó w  t e s t u 
immunologicznego dedykowanego diagnostyce SARS-CoV-2. 
  Obecnie stosowane testy diagnostyczne umożliwiają wykrycie 
koronawirusa za pomocą metody PCR   (Polymerase Chain 
Reacon). Wynik takiego testu potwierdza, czy badana osoba jest 
aktualnie zainfekowana wirusem. Metoda ta jest bardzo szybka, 
czuła oraz skuteczna. Jednakże, nie daje  odpowiedzi na pytanie 
czy pacjent posiada odporność przeciwko koronawirusowi, którą 
mógł nabyć poprzez kontakt z patogenem. Jest to istotne                  
z perspektywy osób, które przeszły chorobę bezobjawowo lub też 
nie zostały odpowiednio zdiagnozowane, a także w odniesieniu          
do kadry medycznej.
  Osoby posiadające przeciwciała skierowane przeciwko 
koronawirusowi nie są podatne na powtórne zachorowanie                
oraz nie stanowią potencjalnego źródła zarażenia. Dlatego też, 
takie osoby mogą  powrócić do normalnego życia, nie ryzykując 
swojego zdrowia i nie stanowiąc zagrożenia dla innych.

Naukowcy z UAM 
w walce z koronawirusem!

Prof. Jakub Rybka

Deszczowe ogrody 
na Starych Winogradach?
  Zespół uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 83 
„Łejery” im. Emilii Waśniowskiej zakwalifikowany został do 
europejskiego programu edukacyjnego współfinansowanego 
przez Komisję Europejską, którego polskim partnerem jest 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W Polsce do programu zostało 
zakwalifikowanych 5 szkół, które wspólnie z lokalnymi partnerami 
będą szukały odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się ich 
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. 

Uczniowie mają także swoje projektowe konto 
na Instagramie: 
h�ps://www.instagram.com/semiramidy_lejerskie/

Na Naramowicach i Winogradach przybywa torów tramwajowych

Wykopy, nasypy, betonowe podkłady, a w końcu szyny i słupy 
trakcyjne – to wszystko można zobaczyć na Winogradach i Na-
ramowicach, gdzie powstaje trasa tramwajowa wraz z drogami, 
ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Koparki, ciężarówki oraz 
ekipy budowlane w kaskach i kamizelkach to już codzienny widok 
dla mieszkańców tych dwóch części miasta. Ten ogromny plac bu-
dowy oznacza, że w przyszłym roku będzie można dojechać tram-
wajem z Naramowic do centrum miasta. 

- Na naszych oczach projekt wyczekiwanej przez mieszkań-
ców trasy tramwajowej na Naramowice zmienia się w rzeczy-
wistość. Przybywa miejsc, gdzie można już zobaczyć tory tram-
wajowe i słupy trakcyjne. Jedocześnie budujemy układ drogowy 
z chodnikami i drogami rowerowymi. Dokładamy wszelkich sta-
rań, by nowa infrastruktura dobrze służyła mieszkańcom przez 
długie lata – mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznań-
skie Inwestycje Miejskie. 

W  tym roku uruchomiona zostanie część trasy tramwajowej 
do przystanku przy ul. Włodarskiej. Przewidywany termin udostęp-
nienia całej do ul. Błażeja wraz z układem drogowym to 2022 rok.

Roboty budowlane kontynuowane są na wszystkich odcinkach 
powstającej trasy. Wykonawca pracuje m.in. nad sieciami 
uzbrojenia terenu. Efekty takich działań są mało widoczne, 
ale niezwykle ważne, bo kształtujące kluczową infrastrukturę 
podziemną: sieć energetyczną, wodną czy kanalizacyjną. 
Po wykonaniu takich prac ekipy budowlane przystępują 
do tych bardziej cieszących oko, czyli torowych i drogowych. 
Już po około czterech miesiącach od rozpoczęcia zasadniczych 
prac budowlanych (maj 2020 r.), w rejonie parku Kosynierów 
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. Ugory a Szelągowską. Dobrą wiadomością dla kierowców 
jest natomiast umożliwienie jednokierunkowego przejazdu ul. 
Naramowicką na odcinku od ul. Wilczak do ul. Serbskiej. To droga 
już wyremontowana o nowej, wygodnej nawierzchni. Warto 
zaglądać na stronę internetową tramwajnanaramowice.pl, gdzie 
znajdziecie zapowiedzi nadchodzących zmian organizacji ruchu. 
A tych przed nami jeszcze sporo!

Trasa tramwajowa swój początek ma przy pętli Wilczak, która 
została przebudowana przed rozpoczęciem zasadniczych robót 
budowlanych. Na odcinku od pętli Wilczak do ul. Lechickiej 
budowana jest wzdłuż zachodniej strony ul. Naramowickiej. 
Następnie tramwaj pojedzie wiaduktem przez skrzyżowanie 
Naramowicka/Lechicka, a dalej, na odcinku od ul. Lechickiej do ul. 
Błażeja, wzdłuż tzw. ul. Nowej Naramowickiej - po jej zachodniej 
stronie. 

Powstanie trasy tramwajowej związane jest również 
z przebudową układu drogowego w rejonie inwestycji. Zmiany 
dotyczą wszystkich skrzyżowań poprzecznych względem trasy, 
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. Lechickiej, ale także ruch drogi krajowej nr 92 nie będzie 
ograniczony przez ruch lokalny. Całość nowego zagospodarowania 
terenu uzupełni infrastruktura pasażerska, piesza i drogi 
rowerowe będące główną trasą Programu Rowerowego Miasta 
Poznania, które mają zapewnić komfortowy dojazd z Naramowic 
do centrum, a także zieleń oraz mała architektura. 

Długość powstającej trasy tramwajowej to ok. 3,3 km. 
Na trasie zlokalizowanych będzie osiem przystanków. Z kolei 
długość dróg, włącznie z dojazdowymi i skrzyżowaniami, wyniesie 
prawie 7,5 km. 

Największa i najważniejsza inwestycja w mieście 
– okiem inwestora
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Co słychać w naszym 
największym parku.

  Z Cytadeli, a konkretnie z okolic rosarium zniknęły duże, 
betonowe kosze. W ich miejsce ZZM postawił więcej nowych, 
drewnianych z zadaszeniem. Dzięki temu w koszach nie będzie 
zbierać się woda, a ptaki nie będą rozrzucać śmieci w poszukiwaniu 
pożywienia. W przyszłości ZZM planuje wymianę ławek na takie, 
które będą spójne z nowymi koszami. 
  Dla ciekawskich informacja - stare betonowe kosze będą pełniły 
rolę kwietników. Znajdą się min. w Ogrodzie Botanicznym.

  Na początku listopada pojawiła się w centralnej części Cytadeli 
nowa i długa rabata kwiatowa. Fachowcy specjalną maszyną 
posadzili tysiące cebul, a następnie wysiali nasiona roślin jedno           
i wielorocznych. Dzięki temu zabiegowi, bez postojów                           
w kwitnieniu będziemy mogli podziwiać od lutego do października 
kolorowe kwiaty. Takie wzorce przywędrowały do nas z Holandii         
i Irlandii. 

  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.

Na największej polanie pod Dzwonem Pokoju też zmiany – zasadzono ok. 30 drzew. 

Halina Owsianna
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Zielony Poznań  2020 r. 
Konkurs Rozstrzygnięty.

   Panuje pandemia, ale jak co roku, już po raz dwudziesty siódmy 
Prezydent Miasta Poznania zaprosił mieszkańców Poznania do 
wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze 
balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.
   Celem konkursu jest edukacja społeczna poprzez kształtowanie 
postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki                    
i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak 
i w pracy oraz  postaw” miłej konkurencji” między sąsiadami                 
o posiadanie jak najpiękniejszego ogródka.
   Osiedle Stare Winogrady powiększa co roku ilość uczestników           
w przeciągu ostatnich 2 lat liczba się podwoiła z około 20 do 
prawie 50 zgłoszeń. 
   W pierwszym osiedlowym etapie konkursu, przedstawiciele Rad 
Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, 
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń 
działających na rzecz działkowców dokonali w terminie do 20 lipca 
br. oceny i wyboru zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione            
z nich przeszły do miejskiego etapu konkursu. 
Miejska Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta 
Poznania w dniach od 3-7 sierpnia 2020 r. dokonała oceny                      
i  w y b o r u  n a j p i ę k n i e j s z y c h  o b i e k t ó w ,  s p o ś r ó d  8 2 
zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Na podstawie przyznanej 
punktacji Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta 
Poznania  przyznanie 12 tytułów laureata oraz  8 wyróżnień, w tym 
wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu              
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, za „Ogród odporny na suszę”, 
dwóch wyróżnień Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych 
Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego                   
w Poznaniu za "Ogród sprzyjający horterapii czynnej i biernej" 
oraz wyróżnienia za krzewienie idei ogrodów społecznych  - Ogród 
Szeląg (Rada Osiedla Stare Winogrady).

Małgorzata Ptak-Adamczewska 
(Przewodnicząca Komisji Zielony Poznań w Radzie Osiedla Stare Winogrady)

Ewelina Murzydło (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa)

  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, 
zakładowe, szkolne  185 obiektów; w kategorii  balkony, tarasy, 
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 www.Poznan.pl/zielonypoznan oraz 
 Wszystkim uczestnikom  OSIEDLA STARE WINOGRADY dziękuje  
za udział w konkursie  i już zapraszamy na przyszły rok.

 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 ys t k i m  u c ze s t n i ko m  s e rd e c z n i e  g rat u l u j e my ! !

Torowiska coraz więcej
 Postęp prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice 
wraz z węzłem Lechicka/Naramowicka widać na całym, ponad 
trzykilometrowym odcinku. Na placu budowy pojawia się coraz 
więcej fragmentów torowiska, powstają nowe jezdnie, 
przebudowano już większość infrastruktury podziemnej.

Największa i najważniejsza inwestycja w mieście 
– okiem mieszkańca
Komunikacyjny zator.

Jak Państwo zapewne wiedzą, w części miasta, w której miesz-
kamy, przeprowadzana jest duża inwestycja miejska, a mianowicie 
budowa trasy tramwajowej na Naramowice wraz z przebudową 
układu drogowego – etap I. Przebiega ona m.in. przez Stare Wi-
nogrady. Ze względu na zakres przedsięwzięcia zrozumiałe jest, 
że generuje ono utrudnienia dla mieszkańców. Wydawałoby się, 
że organy odpowiedzialne za inwestycję, jak i wykonawca, powin-
ni 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 odgry-
wa 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 dotychcza-

sowych podetapów robót. Czwarte – skrzyżowanie ulic Naramo-
wickiej, Włodarskiej i Ziarnistej (Hawelańskiej) – nie. Co z tego 
wynika? Niestety bardzo wiele złego. Przy ulicach Włodarskiej 
i Hawelańskiej znajdują się duże osiedla: Nowe Winogrady – oko-
ło 730 mieszkań, Hawelańska – około 590 mieszkań. Do tego 

dochodzą firmy mające tu swoje siedziby. Do/z tej części miasta 
można wjechać/wyjechać tylko przez skrzyżowanie z ul. Naramo-
wicką 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 wje-
dzie 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, Mu-
rawę i znów Lechicką. Ma ona 4 km długości. Ze względu na trwa-
jące prace budowlane przejazd w godzinach szczytu taką trasą 
trwa co najmniej 40 minut, a mówimy tylko o bliskiej okolicy, o do-
jeździe do swojego domu, do swojego mieszkania. Gdy ktoś jedzie 
w inną część miasta, ten czas się wydłuża. Jest to całkowicie fru-
strujące i irytujące dla mieszkańców. 

Jak to w ogóle możliwe? O całkowitym zamknięciu kluczowego 
skrzyżowania dowiedziałem się z lokalnego portalu internetowe-
go, w którym napisano, że Poznańskie Inwestycje Miejskie ogła-
szają 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 zapla-
nowane. Nie zostały też przeprowadzone konsultacje w tym te-
macie. 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. Kosmonau-
tów, i stamtąd iść do domu – tak jest szybciej. Niestety powoduje 
to brak miejsc do zaparkowania w tamtych rejonach, co jest kolej-
nym utrudnieniem. Inni wykorzystują parking przy Tesco.

Ktoś mógłby rzec, że przecież jest komunikacja miejska i można 
pojechać autobusem. I tu dochodzimy do kolejnego problemu komu-
nikacyjnego. Miasto nie wprowadziło alternatywy dla mieszkańców. 
Obecnie, ze względu na trwające roboty drogowe, w okolicach ul. 
Hawelańskiej nie jeżdżą autobusy – z jednym wyjątkiem. Jest to au-
tobus nr 178, który jedzie z Wilczego Młyna w stronę Śródki – takie 
połączenie interesuje jednak nielicznych mieszkańców. Alternatywą 
jest marsz przez 1 km na ul. Murawa albo 1,5 km do skrzyżowania 
ulic Wilczak/Słowiańska. Proszę sobie wyobrazić takie wędrówki 
w mrozach, które były ostatnio, albo z małym dzieckiem. Mieszkańcy 
obecnie mieszkają na pustyni komunikacyjnej.

Opis zaistniałej sytuacji jest przykładem na to, jak ważne jest 
wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców i konsultowanie z nimi wpro-
wadzanych zmian. Obecnie niestety mamy pokaz braku kompeten-
cji, profesjonalizmu i ignorancji ze strony miasta. Jako radni będziemy 
zabiegać o umożliwienie przejazdu przez ul. Naramowicką na wyso-
kości ulic Włodarskiej i Ziarnistej/Hawelańskiej. Rada osiedla ma jed-
nak 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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Co słychać w naszym 
największym parku.

  Z Cytadeli, a konkretnie z okolic rosarium zniknęły duże, 
betonowe kosze. W ich miejsce ZZM postawił więcej nowych, 
drewnianych z zadaszeniem. Dzięki temu w koszach nie będzie 
zbierać się woda, a ptaki nie będą rozrzucać śmieci w poszukiwaniu 
pożywienia. W przyszłości ZZM planuje wymianę ławek na takie, 
które będą spójne z nowymi koszami. 
  Dla ciekawskich informacja - stare betonowe kosze będą pełniły 
rolę kwietników. Znajdą się min. w Ogrodzie Botanicznym.

  Na początku listopada pojawiła się w centralnej części Cytadeli 
nowa i długa rabata kwiatowa. Fachowcy specjalną maszyną 
posadzili tysiące cebul, a następnie wysiali nasiona roślin jedno           
i wielorocznych. Dzięki temu zabiegowi, bez postojów                           
w kwitnieniu będziemy mogli podziwiać od lutego do października 
kolorowe kwiaty. Takie wzorce przywędrowały do nas z Holandii         
i Irlandii. 

  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.

Na największej polanie pod Dzwonem Pokoju też zmiany – zasadzono ok. 30 drzew. 

Halina Owsianna
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Zielony Poznań  2020 r. 
Konkurs Rozstrzygnięty.

   Panuje pandemia, ale jak co roku, już po raz dwudziesty siódmy 
Prezydent Miasta Poznania zaprosił mieszkańców Poznania do 
wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze 
balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.
   Celem konkursu jest edukacja społeczna poprzez kształtowanie 
postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki                    
i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak 
i w pracy oraz  postaw” miłej konkurencji” między sąsiadami                 
o posiadanie jak najpiękniejszego ogródka.
   Osiedle Stare Winogrady powiększa co roku ilość uczestników           
w przeciągu ostatnich 2 lat liczba się podwoiła z około 20 do 
prawie 50 zgłoszeń. 
   W pierwszym osiedlowym etapie konkursu, przedstawiciele Rad 
Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, 
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń 
działających na rzecz działkowców dokonali w terminie do 20 lipca 
br. oceny i wyboru zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione            
z nich przeszły do miejskiego etapu konkursu. 
Miejska Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta 
Poznania w dniach od 3-7 sierpnia 2020 r. dokonała oceny                      
i  w y b o r u  n a j p i ę k n i e j s z y c h  o b i e k t ó w,  s p o ś r ó d  8 2 
zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Na podstawie przyznanej 
punktacji Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta 
Poznania  przyznanie 12 tytułów laureata oraz  8 wyróżnień, w tym 
wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu              
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, za „Ogród odporny na suszę”, 
dwóch wyróżnień Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych 
Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego                   
w Poznaniu za "Ogród sprzyjający horterapii czynnej i biernej" 
oraz wyróżnienia za krzewienie idei ogrodów społecznych  - Ogród 
Szeląg (Rada Osiedla Stare Winogrady).

Małgorzata Ptak-Adamczewska 
(Przewodnicząca Komisji Zielony Poznań w Radzie Osiedla Stare Winogrady)

Ewelina Murzydło (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa)

  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, 
zakładowe, szkolne  185 obiektów; w kategorii  balkony, tarasy, 
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 www.Poznan.pl/zielonypoznan oraz 
 Wszystkim uczestnikom  OSIEDLA STARE WINOGRADY dziękuje  
za udział w konkursie  i już zapraszamy na przyszły rok.

 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 ys t k i m  u c ze s t n i ko m  s e rd e c z n i e  g rat u l u j e my ! !

Torowiska coraz więcej
 Postęp prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice 
wraz z węzłem Lechicka/Naramowicka widać na całym, ponad 
trzykilometrowym odcinku. Na placu budowy pojawia się coraz 
więcej fragmentów torowiska, powstają nowe jezdnie, 
przebudowano już większość infrastruktury podziemnej.

 Co i jak dalej z Parkiem Szeląg????

 
Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania 
Osiedle Stare Winogrady 

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  
 

 
 
Znak sprawy: WJPM-II.7021.4.10.2020 
 
 

Pan 
Tomasz Lisiecki 
 
Dyrektor 
Zarządu Zieleni Miejskiej 
 
 

 
Poznań, 29 stycznia 2021 r. 

 

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 uwagi, które otrzymaliśmy 

od mieszkańców. 

 Ze względu na obecną sytuację spowodowaną pandemią nie możliwe było 

zorganizowanie konsultacji/warsztatów bezpośrednich.  

 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”). 

 Do dnia 31 stycznia Rada Osiedla zbierała opinie na temat 
nowej koncepcji zagospodarowania Parku Szelągowskiego, 
którą prezentowaliśmy na naszej stronie  internetowej i naszym 
fnapegu.

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 roku otrzymaliśmy od firmy 
KavoInvest  do zaopiniowania  koncepcje zagospodarowania 
parku Szeląg. Dla nas było to dużym zaskoczeniem ponieważ 
wcześniej nie otrzymaliśmy żadnej informacji od Zarządu Zieleni 
Miejskiej, że są podejmowane jakiekolwiek działania w sprawie 
rewitalizacji  parku.

Oburzeni takim działaniem, podjęliśmy kroki, aby jak najwięcej 
mieszkańców zapoznało się z tym projektem i wyraziło swoją 
opinię.

Poniżej prezentujemy treść pisma z zebranymi opiniami 
i propozycjami jakie przekazaliśmy do Zarządu Zieleni Miejskiej.

Przekazaliśmy również odrębne, obszerne opinie Pana 
dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy  Ugory oraz 
Koalicji ZaZieleń Poznań, które są zamieszczone na  naszej stronie 
internetowej www. starewinogrady.pl

W dniu 26.02 otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Zieleni 
Miejskiej

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 pu-
blicznego. Na naszym osiedlu są również organizacje i osoby po-
trzebujące pomocy. Rodzice i Margarita są mieszkańcami naszego 
osiedla i potrzebują takiego wsparcia. Każda złotówka przekazana 
na leczenie dziewczynki jest bezcenna.
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PARK SZELĄGOWSKI 
Co dalej z Parkiem…

  Rada Osiedla na ostatniej sesji 25 listopada kontynuowała temat 
koncepcji Parku Szelągowskiego podczas, której Pani projektant 
zaprezentowała nam projekt z wprowadzonymi zmianami 
omawianymi podczas spotkania w parku w dniu 12 października.
   Podkreślić należy, że koncepcja i jej projekt jest wykonany 
zgodnie z wytycznymi zamawiającego czyli Zarządu Zieleni 
Miejskiej,  nie wychodził poza ich zakres.
 Naszym zdaniem skoro koncepcja jest już robiona to powinny być 
w nim ujęte:
- miejsce na toaletę i jej wykonanie przy realizacji projektu, a nie
tylko wskazanie w koncepcji  miejsca gdzie ma stać
- podobnie z boiskiem, mamy zapis „miejsce na boisko poza 
opracowaniem koncepcji” i wrysowane dwie mini bramki
- sprawa oświetlenia siłowni i placu zabaw, żeby można było
w okresie zimowym dłużej korzystać (to sygnał od mieszkańca)
- sprawa zwierząt żyjących w parku, głównie ptaków. Należy
pozyskać opinii od ornitologów i odpowiedzi: czy projekt
i późniejsza realizacja nie będzie naruszać  siedlisk ptaków, o ile
takie są?

 Jako Rada nie podjęliśmy opinii w formie uchwały, która jest 
jedną  z wytycznych w warunkach opisanych w przetargu.  
     Zależy nam na  Waszej opinii.  S ąsiadki i sąsiedzi, koncepcję 
możecie zobaczyć na naszej stronie.
Im więcej  głosów, spostrzeżeń, opinii  to tym lepszy projekt - bo to 
Park ma być dla nas, dla mieszkańców.
Poniżej prezentujemy również opinie i spostrzeżenia jakie już 
otrzymaliśmy od mieszkańców:

 „W obecnym kształcie Parku, proporcje między Naturą a Kulturą 
wydają nam się zrównoważone. Równowaga ta jest jednak bardzo 
krucha. Każda dalsza ingerencja człowieka pozbawi Park walorów, 
dla których tak lubimy tu przebywać, dzięki którym to właśnie            
tu tłumy poznaniaków każdego lata znajdują ukojenie                       
i odpoczynek od miejskiego zgiełku…”

Wojciech Dobski

„Na tarasach zaprojektowano oczko, które ma zbierać wodę. 
Uważam , że ten teren powinien zostać taki jaki jest, ponieważ jest 
wilgotny, i rosną tam ciekawe rośliny , które już stworzyły tam dla 
siebie środowisko, owszem można podkreślić to dodatkowymi 
bagiennymi nasadzeniami, ale wg. mnie nie ma potrzeby robienia 
tam oczka. Reszta w okolicy byłego Ogrodu Bractwa Kurkowego 
jak najbardziej…”
    Rodzi się również pytanie kiedy i z jakich pieniędzy miałby być 
rewitalizowany Park? W uchwalonym ostatnio budżecie miasta na 
2021 nie zarezerwowano na ten cel żadnych środków. 

Trzymaj Ciepło
Początek XII edycji akcji 2020/2021

  Rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń budynków do XII edycji 
akcji bezpłatnych badan kamerą termowizyjną „Trzymaj ciepło”. 
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny.
Na l i stę  główną zostanie  przyjętych 350 budynków 
jednorodzinnych i 10 kamienic (przede wszystkim z Łazarza, Wildy 
i Jeżyc). Badania rozpoczną się w grudniu 2020 i potrwają do 
pierwszych dni marca 2021. Przed zgłoszeniem budynku prosimy
o zapoznanie się z Regulaminem akcji, w którym jest specjalny
punkt poświęcony zabezpieczeniom związanym z pandemią
COVID-19. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:
info@trzymajcieplo.pl

Jak załatwić sprawy w urzędzie
  W wyniku pandemii koronawirusa zmianie uległa organizacja 
obsługi klienta w siedzibach Urzędu Miasta Poznania. 
W większości przypadków osobista wizyta w urzędzie jest możliwa 
wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji miejsca. Jednocześnie 
przypominamy, że wiele spraw można załatwić on line, korzystając 
z internetowego systemu rezerwacji, który znajduje się pod 
adresem: 
 h�ps://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html.

www.trzymajciepło.pl

Czekamy na Wasze opinie 

w sprawie koncepcji: 

kontakt@starewinogrady.pl

tel. 509 797 398

Szeląg – 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 tu-
tejszych 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 człowie-
ka 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 ty-
dzień odbywały się targi warzywne. W planach jest wybudowa-
nie 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 architekto-
niczne Insomia. Będzie to ekologiczny budynek, zostanie zbudo-
wany 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 ro-
ślinami. Na tej samej działce postawione zostaną całoroczne dom-
ki modułowe na wynajem – z pięknym widokiem na Wartę. 

Zmiany w parku Szeląg wydają się doskonale odpowiadać 
na potrzeby mieszkańców. W jaki sposób Wam się to udaje? 
Współpracujemy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza, który przeprowadził wnikliwą diagnozę potrzeb 
społeczności lokalnej. Wraz z zespołem uniwersytetu planujemy, 
z ramienia Fundacji Spotkanie i Tworzenie, cykl kilkunastu spo-
tkań mindfulness dla mieszkańców. Jesteśmy na etapie szukania 
finansowania tego pomysłu.

Jak obecna sytuacja związana z koronawirusem wpłynęła 
na wasze działania i plany?

Sytuacja jest ciężka dla wszystkich instytucji kultury. Dla nas 
również. Staramy się jednak nieustannie działać i rozwijać w celu 
rewitalizacji i animacji życia poznańskiego Szeląga. Program 
i projekty, które przedstawiłam są naszym priorytetem.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy bezproblemowej realizacji 
planów, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią ten teren a mieszkań-
cy jeszcze chętniej będą tutaj spędzać wolny czas.

Przedwojenny Szeląg był popularnym miejscem spotkań nad 
rzeką – przestrzenią relaksu i zabawy w naturalnej scenografii 
parku. Znajdowała się tam duża restauracja, a pod gołym niebem 
organizowano potańcówki. Jednakże w  czasie II wojny świato-
wej park uległ  zniszczeniu i jeszcze do niedawna nie zachęcał 
do spędzania w nim czasu. Na szczęście w ostatnich latach przeszedł 
ogromną metamorfozę. O zmianach – tych, które już nastąpiły, i tych, które 
nadchodzą, rozmawiamy z Anną Nycz z Fundacji Spotkanie i Tworzenie.

 Co do tej pory udało się zrobić, aby park stał się miejscem odpo-
czynku dla mieszkańców?

Celem Fundacji Spotkanie i Tworzenie jest przywrócenie dawnej 
świetności temu miejscu. Od sześciu lat – wspólnie z Radą Osiedla,  spo-
łecznikami, animatorami i animatorkami – rewitalizujemy i animujemy 
Szeląg. Dotychczas udało się stworzyć Ogród Szeląg wraz z pawilonem 
świetlicą oraz ogrodem społecznym, uprawianym przez okolicznych 
sąsiadów. Za ten pawilon fundacja otrzymała wiele nagród i wyróż-
nień w konkursach architektonicznych. Fotografie świetlicy pojawiły 
się w wielu prestiżowych, międzynarodowych magazynach. To miejsce 
z olbrzymim miastotwórczym potencjałem, który pragniemy rozwijać!

Ale Szeląg to nie tylko architektura, ale przede wszystkim liczne 
wydarzenia kulturalne, które cieszą się sympatią mieszkańców.

Tak. Zrealizowaliśmy w parku duże koncerty, które przyciągnęły 
tysiące mieszkańców. Co roku latem organizujemy bogaty program ar-
tystyczny, edukacyjny i warsztatowy. W ramach cieszącego się powo-
dzeniem od kilku lat projektu „Kulturalny Ogród Szeląg” – w tym roku 
odbędzie się 10 koncertów solowych i cykl warsztatów rękodzieła w se-
zonie wiosenno-letnim.

To jednak nie koniec rozwoju Szeląga. Przygotowania do nowej inwe-
stycji społeczno-kulturalnej przy plaży w parku są na zaawansowanym 
etapie. Może Pani coś więcej o tym powiedzieć?

Za nami prace dendrologiczne oraz oczyszczanie lasku z kilku 
ton śmieci. Niebawem powstanie tutaj drewniana ścieżka, a zanie-
dbany jeszcze do niedawna las będzie cieszył mieszkańców Wilcza-
ka i okolic. W czerwcu powstanie w nim wystawa land art w ramach 
projektu „No water, no art”, współfinansowanego przez Wydział Kul-
tury Miasta Poznania, a organizowanego przez Fundację Spotkanie 
i Tworzenie. Do współpracy zaprosiliśmy artystów z Krakowa.

Jednocześnie czekamy na wyniki złożonego wniosku do Mini-

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 Międzyalianckiego Commando jako 6 kompania.

Od chrztu bojowego w nocy z 21 na 22 grudnia 1943 roku do 
17 lipca 1944 r. brali udział w walkach na terenie Włoch m.in.o 
Monte Cassino i Ankonę.

Ze względu na ciężkie straty poniesione w walkach, po 15 sierp-
nia 1944 r. 1 SKC została przekształcona w batalion komandosów, 
któremu nadano imię 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych.

Obecnie, w czasach pokoju, nikt nie wymaga od nas takich 
umiejętności.

Warto jednak pamiętać, że dla tych żołnierzy ważne były nie 
tylko umiejętności bojowe ale też wyznaczanie sobie ambitnych 

celów i ich realizacja, odwaga, koleżeńskość itp.
Potrafili nie tylko działać w pojedynkę ale też swoimi umiejęt-

nościami działali w zespole. 
Ich symbolem był symbol operacji połączonych - mówiący o 

tym, że działają w powietrzu, wodzie i na lądzie.
Dlatego 101 Poznańska Drużyna Harcerska, kontynuując pa-

mięć i tradycje tej jednostki jako naszych Bohaterów - nawet w 
tych trudnych czasach - nie nie zaprzestaje działalności. Nasze 
spotkania odbywają się bez względu na pogodę. Chcemy też po-
móc wszystkim na zdalnej edukacji.

Jeżeli masz dość siedzenia przed komputerem i nauczyć się 
jak przetrwać w każdych warunkach, wtopić się w teren lub po 
prostu przeżyć przygodę - spotkaj się nami!

Zgodnie z hasłem naszych Patronów "Zjednoczeni - zwycię-
żymy" - nie będziesz musiał robić tego sam a w gronie przyjaciół.

Chcesz przyjąć wyzwanie i zmierzyć się ze swoimi słabościami i si-
łami natury - napisz do nas: kontakt@zielonytalizman.pl - wpisując w 
temacie "Wyzwanie", otrzymasz zaproszenie na najbliższe spotkanie.

101 Poznańska Drużyna Harcerska

Pani Agnieszce Borawskiej - Reks za bezinteresowną pomoc  
w redagowaniu i korekcie "Naszego Fyrtla"  

- składamy serdeczne podziękowanie.


