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Sąsiadki i sąsiedzi, mieszkańcy Starych Winograd i nie tylko
– od 10 października wszystkie „ręce na pokład”
i głosujemy na nasz Wspólny projekt,
zgłoszenie nr 119 do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Strefa sportowo-rekreacyjna na polanie Parku Szelągowskiego
W tym roku do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zgłosiliśmy projekt zagospodarowania parkowej polany, położonej na terenie ograniczonym budynkami wielorodzinnymi przy ul. Wilczak 4, 4a, 4b, zespołem
garażowym i ogrodzeniem DPS-u. Miejsce to chcemy przeznaczyć do rekreacyjnych gier i ćwiczeń, wyposażyć
w 2 bramki o wymiarach 3,20 x 2,0 x 1,10, piaszczysty plac do buoli, zestaw stepów, drabinki do kalisteniki,
poręcze, równoważnię, ławkę do ćwiczeń itp. Miejsce wyznaczone do gier zespołowych zostanie poddane
rekultywacji. Dojścia do strefy rekreacyjnej umożliwią alejki o nawierzchni mineralnej przyjazne osobom
niepełnosprawnym. Taką samą nawierzchnię będą miały miejsca z urządzeniami do ćwiczeń. Wokół strefy
zostaną wykonane nasadzenia uzupełniające istniejącą roślinność oraz zostaną zamontowane ławki parkowe.

Zagłosujmy i stwórzmy sąsiedzkie miejsce spotkań i rekreacji
Głosowanie na projekty zgłoszone do PBO23 rozpocznie się 10 i będzie trwało do 31 października do godz.
12:00. Podczas głosowania będzie można oddać maksymalnie dwa głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym
jeden w ramach Zielonego Budżetu) oraz maksymalnie pięć głosów na projekty rejonowe. Głosować może
każdy mieszkaniec Poznania.
Nasz projekt „STREFA SPORTOWO – REKREACYJNA NA POLANIE PARKU SZELAGOWSKIEGO” będzie
w grupie projektów regionalnych. Liczymy na mobilizację i oddane głosy!!!
Rada Osiedla Stare Winogrady
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WNIOSEK RADY OSIEDLA O MODERNIZACJĘ
CIĄGÓW PIESZYCH I REWITALIZACJA ZIELENI
W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ PARKU SZELĄGOWSKIEGO

Zarząd Osiedla Stare Winogrady przygotował wniosek do
konkursu ogłoszonego przez prezydenta miasta Poznania
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie poznańskich osiedli. Przy wyborze tematu projektu konkursowego radni z osiedla kierowali się potrzebami mieszkańców
i priorytetami Rady Osiedla, wśród których najważniejsza
jest troska o nasze środowisko. Wybór padł na rejon położony w północnej części parku Szelągowskiego, graniczący
z działkami wspólnoty mieszkaniowej.
Aktualnie są tam ciągi piesze, stanowiące jednocześnie alejki parku Szelągowskiego, które pokryte są nawierzchnią asfaltową i częściowo obudowane murkami z bloczków silikatowych. Stan techniczny tych ciągów, powstałych w latach
80. ubiegłego wieku, jest zły i zagraża mieszkańcom, którzy
się nimi przemieszczają. Spękana nawierzchnia, rozpadające się murki i brak oświetlenia sprawiają, że użytkownicy
są narażeni na urazy i wypadki, zwłaszcza po zapadnięciu
zmroku. Jeden z głównych ciągów pieszych powiązany jest
schodami z odnowioną w ramach inwestycji „Tramwaj na
Naramowice” częścią ul. Szelągowskiej, co stanowi barierę
architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach
oraz z ograniczeniami poruszania się.
Teren parkowy uległ znacznej degradacji, zwłaszcza
w okresie, kiedy intensywne prace w rejonie skrzyżowania zmuszały mieszkańców do poszukiwania zastępczych
dróg komunikacji. Widoczne są liczne nieuporządkowane
przedepty. Teren parkowy porośnięty jest gęsto drzewami

i krzewami w sposób nieuporządkowany, a istniejąca zieleń
nosi ślady uszkodzeń.
Od wielu lat mieszkańcy bloków przy ul. Wilczak 4, 4a i 4b
uskarżają się na zły stan nawierzchni na alejkach parku Szelągowskiego, które jednocześnie stanowią dla nich podstawowe ciągi piesze, prowadzące do przystanków komunikacji miejskiej Wilczak. Niestety ani pod zarządem MSW, ani
później – pod zarządem miasta – teren ten nie był otoczony
należytą troską.
Z tych ciągów pieszych korzystają też mieszkańcy pobliskiego Domu Pomocy Społecznej, położonego przy ul. Ugory 18/20, dla których poruszanie się po zniszczonych chodnikach stanowi duże zagrożenie i grozi wypadkiem.
Koszt zadania, oszacowany na podstawie bieżących cen,
wynosi 422 tys. zł, a do kwoty wyasygnowanej przez Radę
Osiedla dołożyła się Wspólnota Mieszkaniowa Wilczak 4,
4a, 4b.
Projekt znalazł się w grupie 21 zadań grantowych zgłoszonych przez osiedla do konkursu. Komisja konkursowa zaczęła już pracę i mamy nadzieję, że nasz wniosek spotka się
z pozytywną oceną.
Rada Osiedla od kilku lat podejmuje działania, aby park Szelągowski zyskiwał na atrakcyjności i stał się ozdobą tego
rejonu, a zrealizowanie tego projektu byłoby kolejnym krokiem w tym kierunku.
Rada Osiedla Stare Winogrady
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UWAGA, UWAGA, UWAGA
– ZMIANY NA WILCZAKU PRZY SPALARNI
Z początkiem sierpnia br. Zarząd Dróg Miejskich zakończył wdrażanie nowej Stałej Organizacji Ruchu na odnodze
ul. Wilczak 16, 18, 20, 22. Wprowadzona została „Stefa
Tempo 30” ze stosownym oznakowaniem pionowym i po-

ziomym oraz zamontowane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyl, poduszki
berlińskie). Rada Osiedla zabiegała, żeby wraz z powstaniem nowej SOR, przed Spalarnią powstało sześć legalnych
i zgodnych z przepisami miejsc postojowych (zdjęcie 1 i 2).
Oprócz tego, zatoka postojowa przy szlabanie „Wspólnoty
Wilczak 18, 18 a-m” została przeznaczona w godzinach
8 – 20 do parkowania do 15 minut (zdjęcia nr 3 i 4). Tego
typu miejsca postojowe, mają służyć do chwilowego parkowania dla interesantów Poczty Polskiej, dostawców
żywności, kurierów, taxi czy klientów pobliskich sklepików
których będzie coraz więcej w Spalarni. W godzinach 20.00
– 8.00 parkować można na tych miejscach bez przeszkód.
Od początku sierpnia do końca września to okres przejściowy mający na celu przyzwyczajenie okolicznych
mieszkańców do nowej SOR. Po tym okresie Straż Miejska
będzie egzekwować przepisy związane z nową Stałą Organizacją Ruchu.
Rada Osiedla Stare Winogrady

ZADANIA PLANOWANE NA 2023 ROK
Na sesji w dniu 29 czerwca br Rada Osiedla przedstawiła propozycje do realizacji w 2023 roku na terenie Starych Winograd.
Wśród zadań znalazły się:
- remont chodników - ul. Kmieca i Zagrodnicza,
- prace na drodze wewnętrznej Wilczak 16-20 – spowlniacze, odbrukowanie, nasadzenia,
- projekty budowlane związane z Miejskim Inżynierem Ruchu i dotyczące ulic Wilczak, Hawelańska,
- nasadzenia uzupełniające w pasach drogowych i pętli tramwajowej,
- rewitalizacja terenu zieleni spontanicznej przy stacji BP,
- wsparcie oraz organizacja działań edukacyjno – wychowawczych – Szkoła Podstawowa nr 38,
- Centrum Inicjatyw Lokalnych – działania związane z osiedlem Stare Winogrady,
- remont pomnika na cmentarzu św. Wojciecha,
- działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną mieszkającą na terenie osiedla.
Rada Osiedla
Stare Winogrady
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TO JUŻ PÓŁ WIEKU
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20
w 2011 r. otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego wpis do Wojewódzkiego Rejestru Domów
Pomocy Społecznej wraz z bezterminowym zezwoleniem na
działalność.
Początki placówki opiekuńczej
w tym miejscu są jednak wcześniejsze. Protoplastą funkcjonującej w obecnym kształcie
jednostki był Dom Weterana
na Szelągu, czyli dom spokojnej
starości dla weteranów wojennych z Poznania i okolic. W pierwotnym założeniu miał powstać
w Puszczykowie. Ostatecznie
zlokalizowano go w poznańskim
parku Szelągowskim, czyli nieopodal zielonych terenów Cytadeli, położonym na północ
od centrum miasta.
Od strony architektonicznej obiekt nawiązywał do najlepszych tradycji europejskiego modernizmu. Za jego kształt
odpowiadała trójka uznanych poznańskich architektów lat
60. i 70. XX w. – Lech Sternal, Zygmunt Skupniewicz i Witold Milewski. W drugiej połowie XX w. byli oni autorami
wielu miejskich projektów, związanych przede wszystkim
z użytecznością publiczną, a głównie ze szkolnictwem. Założenie architektoniczne opiera się na koncepcji wpisania
obiektu w otaczającą przyrodę, z uwzględnieniem stromo
opadającej doliny Warty oraz starego drzewostanu ogrodu Bractwa Kurkowego. Tereny te kojarzone są z idealnym
miejscem służącym wypoczynkowi, dlatego też na przełomie XIX i XX w. były popularnym miejscem spacerowym poznaniaków. Kompleksowy projekt realizacyjny ukończono
w 1967 r., a 27 grudnia wmurowano kamień węgielny. Data
ta nie była przypadkowa – nawiązywała bowiem do wybuchu powstania wielkopolskiego (27 grudnia 1918 r.). Budowę, rozpoczętą w 1969 r., ukończono w czerwcu 1972 r.
Budynek charakteryzuje się układem tarasowym, sprzyjającym dobremu doświetleniu pomieszczeń. Jego centrum
stanowi wewnętrzny dziedziniec, a pokoje zlokalizowano w
dwóch czterokondygnacyjnych skrzydłach. Ciekawym rozwiązaniem są tarasy zapewniające widok na dolinę Warty
oraz umożliwiające korzystanie z dobrego mikroklimatu,

który jest efektem m.in. silnego nachylenia stoku w kierunku rzeki. Warto nadmienić, że w końcówce lat 70. planowano rozbudowę obiektu, która jednak nie doszła do skutku.
Dom Weterana został powołany do życia uchwałą Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania z 13 sierpnia
1971 r. Był placówką przeznaczoną dla powstańców wielkopolskich, uczestników II wojny światowej oraz działaczy
ruchu robotniczego. Warunkiem otrzymania zakwaterowania była przynależność do organizacji ZBoWiD (Związek
Bojowników o Wolność i Demokrację), a także innych organizacji społecznych. W pierwotnej fazie prowadzony był na
zasadach domów rencistów.
Obecnie Dom Weterana jest już zwykłym domem pomocy
społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie. Miasto Poznań 25 maja 2011 r. – po
szczegółowej kontroli Wojewody Wielkopolskiego – uzyskało bezterminowe zezwolenie na prowadzenie Domu
Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 oraz
wpis do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej. Aktualnie jest to placówka licząca 136 miejsc: 116
dla osób w podeszłym wieku i 20 dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
Obecnie Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 dysponuje dwoma budynkami. Obok obiektu głównego, przeznaczonego dla 116 osób w podeszłym wieku, stoi mniejszy
– dla 20 mieszkańców z niepełnosprawnościami. W kompleksie znajduje się też piękny ogród, w którym mieszkańcy
domu mogą spędzać czas, relaksując się na łonie przyrody.
Anna Oleksik – Stryczek
Dyrektorka DPS - Ugory
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