Sprawozdanie z prac Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Ochrony Środowiska UMP za rok 2012
W roku 2012 odbyło się dziewięć spotkań Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale
Ochrony Środowiska UMP (WOŚ) o następującej tematyce:
17 stycznia 2012 r.
Dokonano wyboru władz na rok 2012, przewodniczącym ponownie został Jacek Zatoński.
W skład prezydium weszli: Tomasz Knioła, Mariusz Polarczyk, Kamila Sapikowska, Maciej
Wudarski. Poruszono tematy zagrożeń dla terenów zieleni w Poznaniu oraz degradacji
Jez. Strzeszyńskiego.
8 luty 2012 r.
Wydział Ochrony Środowiska UMP przedstawił stan prac nad ustanowieniem kolejnych
obszarów chronionych na terenie miasta Poznania. Przedyskutowano oraz podjęto
uchwałę w sprawie podjęcia działań ochronnych dla terenów zieleni i rekreacyjnych Miasta
Poznania. Poruszono również tematy ochotniczej straży weterynaryjnej i rewitalizacji
doliny Warty. Powołano zespół ds. zrównoważonego transportu, pod przewodnictwem
Kamila Sapikowskiej.
19 marzec 2012 r.
Głównym punktem zebrania były trzy prezentacje dotyczące rzeki Warty: p. Szymona
Błażka z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP, p. Rafała Przybyła z Swede
Centre sp.z o.o., oraz p. Jana Zujewicza z Rady Osiedla Stare Miasto. Poruszono również
kwestie konieczności ochrony Cytadeli przed dalszą degradacją. Odbyła się pierwsza
dyskusja nad regulaminem KDO.
16 kwietnia 2012 r.
Pierwszym tematem spotkania były kwestie związane z Wartą: projekt Wartostrady – drogi
rowerowej wzdłuż Warty w Poznaniu, oraz konsultacji Strategii dla Warty. Następnie
poruszono kwestię ochrony siedlisk jerzyków w Poznaniu, sytuacji Stadionu im. E. Szyca i
Parku Rataje oraz prac rekultywacyjnych na Jez. Strzeszyńskim.
24 maja 2012 r.
Posiedzenie to zaczęło się od prezentacji działań Ligi Ochrony Przyrody Koło Ćma w
Czerwonaku. Następnie Stefan Wojciechowski zaprezentował swoją autorską koncepcje
zagospodarowania obszaru Warty. Przyjęto regulamin Komisji. Odbyła się również
burzliwa dyskusja dotycząca powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park
Cytadela na Wzgórzu Winiarskim”.
20 czerwiec 2012 r.
Spotkanie to poświęcono na dyskusje o dotychczasowej i przyszłej działalności Komisji.
Głównym ustaleniem było zwiększenie promocji działań Komisji na forum zewnętrznym.
18 lipca 2012 r.
Głównym tematem spotkania była kwestia stanu wdrażania systemu monitoringu terenów
zieleni i cennych przyrodniczo. Ponownie poruszono również tematy stanowiska Komisji w
sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na cytadeli, oraz w sprawie ochrony
jerzyków.

14 listopada 2012 r.
Na początku spotkania Pan Grzegorz Gołębiak przedstawił uwagi złożone przez Klub
Przyrodników do zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania dla
miasta Poznania. Następnie poruszono sprawę planów zagospodarowania wokół Jeziora
Kierskiego. Reprezentantki Stowarzyszenia Ekologicznego Zielińca wystąpiły z odezwą do
WOŚ o pomoc w sprawie rozwoju zakładów produkcyjnych Volkswagena, następnie temat
poddano dyskusji. Na koniec Pan Krzysztof Mączkowski podsumował „Debaty
Nadwarciańskie”.
13 grudnia 2012 r.
Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania przez przewodniczącego prac Komisji w 2012
roku. Przyjęto stanowiska Komisji w sprawie ochrony jerzyków oraz w sprawie powołania
Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Cytadela.
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