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Egzemplarz bezpłatny

	 Oddajemy	 do	 Państwa	 rąk	 kolejny	
numer	„Naszych	Jeżyc”,	w	większości	po-
święcony	dyskusji	o	zmianach	na	ul.	Dą-
browskiego.	 Jak	 wiadomo,	 pod	 koniec	
kadencji	prezydenta	Ryszarda	Grobelne-
go	ogłoszono	pomysł	stworzenia	deptaku	
na	 Dąbrowskiego.	 Pomysł	 ten	 wywołał	
znaczącą	 dyskusję	 publiczną	 o	 przyszło-
ści	samej	ulicy	jak	i	całości	naszej	dzielni-
cy,	w	którą	 zaangażowani	 jesteśmy	 jako	
radni	Osiedla.	
Zmiany na Dąbrowskiego 
	 Postaraliśmy	 się	 dla	 Państwa	 zebrać	
opinie	zarówno	za	deptakiem	jak	i	prze-
ciwko	niemu.	Zapraszamy	również	do	za-
poznania	 się	 z	 głosami	naszych	 radnych	
oraz	 opinią	 samej	 Rady	 Osiedla	 Jeżyce	
o	planowanych	zmianach.	
	 Projekt	ul.	Dąbrowskiego	jest	trudny,	
dlatego	 że	 ulica	 ta	ma	 znacznie	 nie	 tyl-
ko	dzielnicowe,	ale	stanowi	istotny	kanał	
tranzytu	 dla	 mieszkańców	 innych	 dziel-

Jakie Jeżyce? Jaka Dąbrowskiego? 
nic	i	przedmieść	i	jako	taka	jest	znacząca	
w	skali	całego	miasta.	
	 Niezależnie	jednak	od	losów	planowa-
nego	remontu	konieczne	jest	stwierdzenie,	
że	 zmiany	 na	 ul.	 Dąbrowskiego	 powinny	
w	znacznym	stopniu	uwzględniać	interesy	
samych	 mieszkańców	 Jeżyc,	 a	 więc	 tego	
w	 jaki	 sposób	 żyją,	 jak	 się	 poruszają	 po	
mieście	 i	 jakie	 mają	 problemy	 związane	
z	życiem	w	tym	akurat	miejscu	Poznania.	
	 My,	mieszkańcy	Jeżyc,	mamy	bowiem,	
,	szczęście	mieszkania	w	śródmieściu	Po-
znania,	co	daje	nam	łatwiejszy	dostęp	do	
instytucji,	miejsc	pracy,	edukacji	 i	wyda-
rzeń..	 Jednocześnie	 jednak	 zmagamy	się	
z	 wieloma	 problemami,	 które	 wiążą	 się	
z	 tym,	 że	 nasza	 dzielnica	 jest	 nie	 tylko	
miejscem	życia	dla	nas,	ale	służy	również	
wielu	 innym	 mieszkańcom	 aglomeracji.	
Niestety	 łączą	się	z	tym	również	znaczą-
ce	uciążliwości,	w	tym	przede	wszystkim	
związane	z	ruchem	samochodowym	i	za-

Weź udział w konsultacjach.
Wszelkie uwagi i wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

konsultacje@ztm.poznan.pl
Więcej w artykule na str. 2

nieczyszczeniem	środowiska.	To,	w	jakim	
kierunku	zmieniać	się	będzie	nasza	dziel-
nica	 będzie	więc	 testem	na	 to,	w	 jakim	
kierunku	zmieni	się	całe	miasto	i	jak	roz-
strzygane	 będą	 konflikty	 pomiędzy	 inte-
resami	różnych	grup	mieszkańców	
Wizja Jeżyc
	 Zgodnie	z	hasłem	“nic	o	nas,	bez	nas”		
Rada	 Osiedla	 Jeżyce	 rozpoczęła	 projekt	
„Wizja	 Jeżyc”,	 którego	 celem	 jest	 zdefi-
niowanie	 najważniejszych	 problemów	
i	wyzwań	stojących	przed	naszą	dzielnicą.	
Jeżyce	czekają	w	najbliższych	 latach	do-
syć	poważne	zmiany	związane	z	urucha-
mianiem	kolejnych	miejsc	na	inwestycje	
mieszkaniowe	 i	 biurowe.	 Inwestycje	
te	 mogą	 wpłynąć	 pozytywnie	 na	 naszą	
dzielnicę,	ale	mogą	również	zniszczyć	jej	
unikatowy	charakter.	Więcej	szczegółów	
w	artykule	pt.	„Wizja	Jeżyc”	na	str.	3.

Miłej lektury
Zespół redakcyjny
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	 W	 środę	 16	 marca	 wiceprezydent	 Poznania	 Maciej	 Wu-
darski	 przedstawił	 projekt	 przebudowy	 ul.	 Dąbrowskiego	 od	
ul.	 Żeromskiego	do	Rynku	 Jeżyckiego	włącznie	 (do	 ul.	 Prusa)	
oraz	 fragmentu	ul.	 Kraszewskiego	 (do	 Słowackiego).	Obecnie	
projekt	zostanie	poddany	procesowi	konsultacji	społecznych.	
	 W	 proponowanym	 rozwiązaniu	 cieszą	 bardzo	 korzystne	
zmiany	dla	pasażerów	komunikacji	miejskiej.	Według	projektu	
przy	 Rynku	 Jeżyckim	 powstanie	węzeł	 komunikacyjny	 z	 przy-
stankami	wiedeńskimi,	w	każdym	kierunku,	 które	 zostaną	do	
siebie	maksymalnie	zbliżone.	
	 Również	 przystanek	przy	 ul.	 Polnej	 zostanie	 powiększony,	
a	 dojście	 do	 niego	wyniesione,	 co	 będzie	 służyć	 bezpieczeń-
stwu	pieszych.	
	 Mieszkańcy	okolicznych	domów	zapewne	będą	zadowoleni	
z	działań,	które	zwiększą	komfort	akustyczny	mieszkania	przy	
ul.	Dąbrowskiego.	Trakcja	tramwajowa	zostanie	w	całości	wy-
konana	w	 technologii	 „cichego	 torowiska”,	a	prędkość	 samo-
chodów	ograniczona	do	30	km/h,	co	zmniejszy	hałas	w	miesz-
kaniach	znajdujących	się	przy	ulicy.	
	 Remont	ma	objąć	 również	chodniki,	które	zgodnie	ze	sło-
wami	przedstawicieli	miasta	zostanie	wzbogacona	o	nowe	zo-
staną	 drzewa,	 elementy	małej	 architektury	 i	 uporządkowane	
miejsca	parkingowe	

Z ostatniej chwili!
Przebudowa ul. Dąbrowskiego pomiędzy 
Rynkiem Jeżyckim a ul. Żeromskiego!

		 Proponowane	zmiany	na	ul.	Dąbrowskiego	są	dobrym	zna-
kiem	przed	rozpoczęciem	następnego	etapu	zmian	i	konsultacji	
dotyczących		odcinka	pomiędzy	Rynkiem	Jeżyckim	i	ul.	Roosvel-
ta.	I	temu	obszarowi	w	całości	poświęcony	jest	numer	specjal-
ny	„Naszych	Jeżyc”.	

Weź	udział	w	konsultacjach.	
Adres	internetowy	konsultacji:	
www.	Poznan.pl	zakładka	konsultacje	
http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-do-
tyczace-koncepcji-przebudowy-trasy-tramwajowej-przy-ul-da-
browskiego,p,15574,33697.html	
Wszelkie	uwagi	i	wnioski	należy	przesyłać	pocztą	elektroniczną	
na	adres:	konsultacje@ztm.poznan.pl	lub	pocztą	tradycyjną	na	
adres	Zarządu	Transportu	Miejskiego	w	Poznaniu:	Dział	Przy-
gotowania,	 Realizacji	 i	 Kontrolingu	 Inwestycji,	 ul.	Matejki	 59,	
60-770	Poznań,	do	końca	dnia	10.04.2016	r.
Kontakt	telefoniczny	w	celu	udzielenia	ewentualnych	informa-
cji:
Kierownik	Projektu	(Poznańskie	Inwestycje	Miejskie	Sp.	z	o.o.):	
61	8842	031;
Dział	 Przygotowania,	 Realizacji	 i	 Kontrolingu	 Inwestycji	 ZTM	
Poznań:	61	8346	150.
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	 Sprawa	remontu	ulicy	Dąbrowskiego	
od	początku	budzi	wiele	emocji.	Emocji,	
które	 moim	 zdaniem	 są	 spowodowane	
chęcią	przeforsowania,	bez	oglądania	się	
na	 innych,	 swoich	 racji	 przez	 rozmaite	
„stronnictwa”.	 Jak	 połączyć	 bezpieczny	
ruch	 rowerzystów,	 sprawną	 komunika-
cję	zbiorową,	wygodny	i	bezpieczny	ruch	
pieszych	i	możliwość	przejazdu	samocho-
dem,	a	jeszcze	możliwość	parkowania	dla	
mieszkańców.	A	w	tle	mamy	w	dodatku	
jeden	 z	 najruchliwszych	 rynków	 Pozna-
nia,	 ze	 wszystkimi	 zaletami	 i	 wadami,	
a	do	tego	ruch	tranzytowy.
	 Ze	 ścierania	 się	 różnych	 racji,	 nie-
skłonnych	do	kompromisu,	wyłaniają	się	
kolejne	 koncepcje:	 od	 totalnego	 zakazu	
ruchu	i	deptaku	od	Rynku	Jeżyckiego	do	
ul.	Roosevelta,	po	pomysł,	aby	właściwie	
tylko	 wyremontować	 nawierzchnię,	 to-

Czy znajdziemy kompromis?
rowiska	i	chodniki	i	pozostawić	Dąbrow-
skiego	 jako	 główną	 arteriękomunikacyj-
ną	w	tej	części	miasta.	I	tak	od	ściany	do	
ściany.	
	 W	mojej	ocenie	przedstawiona	obok	
koncepcja	 przyjęta	 przed	 Radę	 Osiedla	
Jeżyce	 jest	 mocno	 niekonsekwentna.	
Łączy	 bowiem	 życzenia	 braku	 tranzy-
tu	 i	 brak	 zmian	między	ul.	 Żeromskiego	
a	Kościelną,	 	 z	 totalnym	uprzywilejowa-
niem	 ruchu	 pieszego	 i	 rowerowego	 na	
odcinku	 od	 rynku	 do	 Roosevelta	 (sha-
red	 space),	 nawet	 kosztem	 komunikacji	
zbiorowej.	 Pomysł	 jest	 nawet	 ciekawy,	
ale	 z	 pewnością	 spowoduje	 korki	 przed	
skrzyżowaniem	z	ul.	Kościelną,	a	na	od-
cinku	 od	 rynku	 będzie	 	 sprzeczny	 z	 in-
tencjami	 głównego	 inwestora	 remontu,	
mianowicie	 dawcy	 funduszy	 unijnych,	
które	mają	być	przeznaczone	na	popra-

wę	komunikacji	publicznej,	która	na	tym	
odcinku	ma	się	mieszać	z	ruchem	samo-
chodowym.				
	 Nie	 odrzucając	 żadnego	 z	 punktów	
widzenia	 pozwalam	 sobie	 sformułować	
kilka	zasadniczych	wymagań,	które	mogą	
sprawić	 że	 w	 trakcie	 remontu	 nadamy	
ul.	Dąbrowskiego	nowy	kształt,	użyteczny	
i	pożyteczny	dla	wszystkich	mieszkańców.
	 Po	 pierwsze	 ruch	 tranzytowy.Dla	
mieszkańców	 Ogrodów,	 Woli,	 Smocho-
wic	 ulica	 Dąbrowskiego	 jest	 głównym	
traktem	 komunikacyjnym	 w	 kierunku	
centrum	–	jak	mamy	zamiar	tych	uczest-
ników	 ruchu	 nakłonić	 do	 jej	 ominięcia,	
jeżeli	 dokończenie	 ul.	 Św.	 	 Wawrzyńca	
jest	sprawą	następnych	30	lat?		Niestety,	
żadna	 z	 proponowanych	 koncepcji	 nie	
rozwiązuje	tego	problemu,	no,	może	poza	
stwierdzeniem:	jak	będzie	trudno	przeje-

	 Nie	wszyscy	 Poznaniacy	 zdają	 sobie	 sprawę,	 że	 Jeżyce	 są	
jedną	z	dzielnic,	która	w	największym	stopniu	dotknięta	zosta-
ła	 zjawiskiem	wyprowadzania	mieszkańców	na	przedmieścia,	
czyli	 suburbanizacji.	 Ludność	 dzielnicy	 skurczyła	 się	 z	 40	 tys.	
w	r.	1990	do	25	tys.		obecnie.	
	 Wydawałoby	się,	że	zmniejszenie	 liczby	 ludności	powinno	
przynieść	pewną	ulgę	dla	dzielnicy	w	postaci	mniejszego	zatło-
czenia	i	mniejszej	liczby	samochodów.	Jednak	tak	się	nie	stało,	
a	to	dlatego,	że	Ci,	którzy	wyprowadzili	się	na	przedmieścia	na-
dal	w	pewnej	części	korzystają	z	naszej	dzielnicy,	jednak	teraz	
znacznie	częściej	poruszając	się	po	niej	samochodami.	

Jeżyce jak Naramowice czy jak stary Grunwald? 

	 Jednocześnie	 na	 Jeżycach	 istnieją	 ogromne	 zasoby	 prze-
strzeni	 pod	 budownictwo	 mieszkaniowe	 i	 biurowe	 (na	 tere-
nach	byłej	Wiepofamy,	między	ul.	Dąbrowskiego	a	torami,	ok.	
¼	powierzchni	dzielnicy).	 Już	teraz	na	terenach	byłej	zajezdni	
MPK	 buduje	 się	 znaczący	 kompleks	 mieszkaniowo-biurowy	
„Zajezdnia”,	 powstają	 inwestycje	 przy	 ul.	 Szamarzewskiego	
oraz	Jackowskiego-Gorczyczewskiego.	
	 Na	zagospodarowanie	oczekuje	również	teren	byłych	zakła-
dów	Modeny,	który	znajduje	się	w	gęsto	zabudowanej	części	
dzielnicy	przy	ul.	Jackowskiego.	
	 Żywiołowa,	niekontrolowana	zabudowa	tych	terenów	może	
doprowadzić	do	ogromnego	zatłoczenia	w	dzielnicy,	pogorsze-
nia	 warunków	 zamieszkiwania	 i	 całkowitego	 „zakorkowania”	
dzielnicy,	 podobnego	 do	 obecnie	 panującego	 na	 Naramowi-
cach.	

Wizja Jeżyc
	 Jednocześnie	nowe	inwestycje	są	szansą	zarówno	dla	Jeżyc	
jak	i	całego	miasta	na	zmianę	niekorzystnych	trendów	jego	roz-
woju	–	systematycznego	wyludniania,	opuszczania	przez	ludzi	
młodych.	Możemy,	jeżeli	stworzymy	sensowny	plan	działania,	
stworzyć	miejsce	na	nowo	dobre	do	mieszkania	i	życia	zarów-
no	dla	osób	starszych,	nowych	mieszkańców,	jak	i	interesujące	
miejsce	dla	przedsiębiorców.	

Nic o nas bez nas

	 Podstawowym	założeniem	tworzenia	Wizji	Jeżyc	jest	praca	
z	mieszkańcami,	którzy	przecież	najlepiej	znają	swoje	codzien-
ne	bolączki	 i	oczekiwania	wobec	miejsca,	w	którym	żyją.	Dla-
tego	Rada	Osiedla	Jeżyce	nie	wyobraża	sobie	pracy	bez	aktyw-
nego	słuchania	i	współdziałania	z	Jeżyczanami.	Praca	nad	wizją	
została	podzielona	na	kilka	etapów:	

Etap 1.	Zebranie	informacji	nt.	potrzeb	i	oczekiwań	mieszkań-
ców	(3-4	miesiące)	

Etap 2.	Stworzenie,	w	oparciu	o	zgromadzone	materiały,	kon-
cepcji	rozwiązania	–	będziemy	pracować	w	zespołach	(2	mie-
siące)	

Etap 3.	Zatwierdzenie	ostatecznej	wizji	Jeżyc	(1	miesiąc)

	 Na	każdym	etapie	chcemy	aktywnie	pracować	z	mieszkań-
cami	Jeżyc,	których	zapraszamy	do	zgłaszania	się	do	nas.	
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	 Ulica	 Dąbrowskiego	 jest	 jednym	
z	 kluczowych	 ciągów	 komunikacyjnych	
zachodniej	 częściPoznania,	 ale	 jedno-
cześnie	 jest	 to	 również	 ostatnia	 żywa	
ulica	 handlowa	w	mieście.	 Będący	wła-
śnie	 w	 remoncieodcinek	 Pętla	 Ogrody	
–	ul.	 Żeromskiego	ma	zostać	ukończony	
w	kwietniu	2016	r.	W	tym	czasie	w	Urzę-
dzie	Miasta	trwają	prace	nad	projektem	
kolejnego	 fragmentu	 ulicy	 tj.	 Żerom-
skiego–	 Kościelna.	 Projekt	 nie	 zakłada	
rewolucyjnych	 zmian.	 Priorytetem	 ma	
być	przyspieszenie	ruchu	tramwajowego	
i	bezpieczeństwo	pieszych.	

	 Projekt	 ostatniego	 fragmentu	 ulicy,	
tj.	od	Rynku	Jeżyckiego	do	ul.	Roosevel-
ta,	 będący	 początkiem	 Traktu	 Królew-
sko-Cesarskiego,	 wzbudzał	 bardzo	 silne	
emocje	podczas	konsultacji	z	początku	r.	
2015,	gdy	rozważano	przekształcenie	tej	
części	ulicy	w	deptak.	Dyskusja	przenio-
sła	się	do	Internetu,	gdzie	–	m.in.	na	stro-

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego
Stanowisko Rady Osiedla Jeżyce

nach	“Tak	dla	deptaku	na	Dąbrowskiego”	
oraz	“Nie	dla	deptaku	na	Dąbrowskiego”	
–	zwolennicy	 i	przeciwnicy	tej	koncepcji	
ścierali	się	ujawniając		jej	wady	i	zalety.
	 Z	 obawy	 przed	 dalszą	 polaryzacją	
dyskusji	 oraz	 niechęci	 władz	 miasta	 do	
wprowadzania	 „konfliktowych”	 koncep-
cji	 wiceprezydent	 Maciej	 Wudarski	 za-
proponował,	by	nie	zmieniać	charakteru	
ulicy,	a	jedynie	doraźnie	odświeżyć	obec-
ną	 infrastrukturę.	W	efekcie	Rada	Osie-
dla	 Jeżyce	 postanowiła	 zająć	 oficjalne	
stanowisko	w	tej	sprawie.	Publikujemy	je	
poniżej.

Stanowisko Rady Osiedla Jeżyce w spra-
wie remontu ul. Dąbrowskiego na od-
cinku Rynek Jeżycki - Roosevelta.
1.Rada	 Osiedal	 Jeżyce	 z	 zadowoleniem	
przyjęła	 informacje	o	planowanych	kon-
sultacjach	społecznych	projektu	Dąbrow-
skiego	etap	1	(od	Żeromskiego	do	Rynku	
Jeżyckiego)	oraz	zapowiadane	poszerzo-

ne	konsultacje	dla	etapu	2.	
Wnioskujemy	 o	 organizację	 przez	 Biu-
ro	 Prezydenta	 rzetelnych,	 wielokana-
łowych,	 deliberacyjnych	 konsultacji	 6	
wa-	riantów:
2.	Wnioskujemy	o	organizację	przez	Biu-
ro	 Prezydenta	 rzetelnych,	 wielokanało-
wych,	 deliberacyjnych	 konsultacji	 6	wa-
riantów:
(1)	deptak
(2)	wariant	A	(ruch		pojazdów	po	torowisku)
(3)	wariant	B	(obniżenie	klasy	ulicy	i	sze-
rokości	obu	pasów	ruchu	do	2,25m)
(4)	wariant	C	(ulica	jednokierunkowa)
(5)	“remont	15-letni”,	tzn.	stan	obecny	+	
punktowe	poszerzenie	chodników	
(6)	 projekt	 z	maja	 2015	 (możliwość	mi-
nięcia	się	2	aut	i	2	autobusów	na	raz)
3.	 Jeżeli	 przeprowadzenie	 konsultacji	
opisanych	w	pkt.	 2	nie	będzie	możliwe,	
Rada	 Osiedla	 Jeżyce	 przedstawia	 swoje	
stanowisko	 wraz	 z	 analizą	 ww.	 warian-
tów	A,	B	i	C.

chać	przez	Dąbrowskiego,	to	kierowcy	po-
szukają	 innej	drogi…	Jest	 jeszcze	pomysł:	
Bukowska!	Z	jednym	pasem	ruchu,	bez	le-
woskrętu,	 podporządkowana	organizacją	
ruchu	pod	ulicę	Żeromskiego?	
	 Po	 drugie	 komunikacja	 zbiorowa.	
Tramwaj	 jest	 doskonałym	 środkiem	 ko-
munikacji	miejskiej,	bezkonkurencyjnym,	
ale	 pod	 warunkiem	 posiadania	 wydzie-
lonego	torowiska	–	wówczas	czas	i	kom-
fort	przejazdu	jest	znakomity.	Biorąc	pod	
uwagę	 instalowany	 w	 Poznaniu	 system	
informacji	na	przystankach	pomysł	pozo-
stawiania	 po	 remoncie	 na	 Dąbrowskie-
go	niewydzielonego	 torowiska	 świadczy	
o	niezrozumieniu	 faktu	w	 jak	dużym	ży-
jemy	mieście	i	jak	ważne	jest	punktualne	
poruszanie	się	np.	tramwajem.
	 Po	 trzecie	 Rynek	 Jeżycki.Moim	 zda-
niem	to	jest	serce	dzielnicy,	on	sprawia	że	
ul.	Dąbrowskiego	żyje,	pełni	funkcje	han-
dlową;	zauważcie	zresztą	ile	jest	sklepów	
w	pobliżu	Rynku	i	jak	one	zanikają	im	dalej	
od		niego.	Mówimy	ostatnia	ulica	handlo-
wa	w	Poznaniu,	a	tak	naprawdę	ten	han-

del	jest	na	odcinku	od	ul.	Kochanowskie-
go	do	Wawrzyniaka	–	dalej	tych	sklepów	
jest	 o	wiele	mniej.	W	 każdym	wariancie	
musi	być	miejsce	na	dojazd	do	Rynku,	i	to	
zarówno	 dla	 kupców	 jak	 i	 dla	 klientów,	
i	miejsce	na	zaparkowanie	samochodu.	
	 Z	 tym	 wiąże	 się	 czwarta	 kwestia	 –	
parkowanie	 samochodów.	 Moim	 zda-
niem,	w	 najbliższych	 latach,	 biorąc	 pod	
uwagę	liczbę	nowych	inwestycji	na	Jeży-
cach,	aby	rozwiązać	problem	parkowania	
samochodów	 na	 chodnikach,	 przejaz-
du	 rowerów	 i	przejścia	pieszych	 (w	 tym	
osób	niepełnosprawnych)	konieczna	jest	
publiczna	 inwestycja	w	postaci	prawdzi-
wego,	 porządnie	 przygotowanego	 par-
kingu	 –	 naziemnego,	 wielopiętrowego	
lub	 podziemnego.	 Inaczej	 nie	 rozwią-
żemy	 tej	 sprawy.	 Z	 jednej	 strony	 trzeba	
przyjąć	 do	 wiadomości	 że	 mieszkańcy	
Jeżyc	maja	 prawo	posiadać	 samochody,	
a	 z	 drugiej	 fakt,	 że	 niekoniecznie	 trzeba	
parkować	 bezpośrednio	 pod	 własnym	
domem.	 I	 jeszcze	 uwzględnić	 dodatkowy	
ruch,	interesantów	Urzędu	Powiatowego,	

pacjentów	szpitala	na	ul.	Polnej,	ZUS-u	i	in-
nych	instytucji.	Jeżeli	tego	nie	zrobimy,	to	
będziemy	zachęcać	do	łamania	przepisów	
–	jak	to	się	dzieje	na	ulicy	Szamarzewskie-
go,	 lub	nocnego	blokowania	miejsc	–	 jak	
przy	Rynku	Jeżyckim	robią	niektórzy	kupcy	
(mam	na	myśli	 pierzeję	miedzy	 Kraszew-
skiego	a	Prusa).		
	 No	 i	 piąte	 –	 zwiększenie	 komfortu	
pieszych,	 w	 tym	 uspokojenie	 ruchu.Do	
tego	nie	potrzebujemy	utrudnień,	beto-
nowych	 szykan,	 „leżących	 policjantów”;	
wystarczy	 po	 prostu	 strefa	 „tempo	 30”	
i	 monitorowanie	 tego	 przez	 odpowied-
nie	służby.	
	 Miasto	 jest	 przestrzenią	 kompromisu.	
Na	mojej	ulicy	musi	być	miejsce	dla	wszyst-
kich	mieszkańców	 –	 to,	 że	 sami	 jeździmy	
tylko	samochodem,	rowerem,	tramwajem	
czy	autobusem	nie	znaczy,	że	nasz	środek	
komunikacji	jest	najważniejszy.

 Aleksander Raźniewski
Radny osiedla Jeżyce
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	 Projekt	 przebudowy	 ulicy	 powinien	
być	zgodny	zarówno	z	Polityką	transpor-
tową	miasta	 oraz	 specyfikacją	 do	 prze-
targu	na	wykonanie	projekt	ul.	Dąbrow-
skiego	 przewidującymi	 ograniczanie	
ruchu	samochodowego,	 jak	 i	następują-
cymi	celami	i	założeniami:

I. Cele:

zachowanie	funkcji	handlowej	ulicy
wprowadzenie	priorytetu	dla	ruchu	pie-
szego	i	rowerowego
usprawnienie	 przejazdu	 tramwajów	
(przy	uzwgl.	priorytetu	z	pkt.	I	B)

II. Założenia:

A.	zniesienie	funkcji	tranzytowej	ulicy	dla	
samochodów
B.	utrzymanie	dostępu	samochodem	do	
posesji	przy	ulicy
C.	 utrzymanie	 dostępu	 dla	 dostawców	
w	wyznaczonych	godzinach	i	miejscach
D.	 skręty	w	 lewo	 tylko	 z	 pasa	ogólnego	
(nie	z	torowiska)
E.	z	zachodu	nakaz	skrętu	w	lewo	w	Ko-
ścielną	(wyłącznie	z	prawego	pasa)
F.	rezygnacja	z		PATów	(pasów	tramwajo-
wo-autobusowych)	w	kształcie	propono-
wanym	w	maju	2015
G.	szerokie	chodniki	 (min	3m,	ew.	miej-
scowe	zawężenia	do	2,8m)	
H.	zachowanie	obecnego	drzewostanu
I.	 nowe	 nasadzenia	 uzupełniające	 szpa-
ler	po	południowej	stronie	ulicy	+	nowy	
szpaler	po	północnej
J.	parkowanie	równoległe	w	zatokach
K.	 ruch	 rowerzystów	 na	 zasadach	 ogól-
nych
L.	 remont	 odcinka	 Zeromskiego	 -	Waw-
rzyniaka	wg.	projektu	z	maja
W	przypadku	przyjęcia	rozwiązania	prze-
rywającego	 tranzyt	 ulicą	 Dąbrowskiego	
deklarujemy	podjęcie	 przez	 ROJ	 działań	
uspokajających	 ruch	 na	 relacjach	 alter-
natywnych	 (Słowackiego,	 Sienkiewicza,	
Poznańska,	Jeżycka)

III. Proponowane rozwiązania według 
hierarchi realizacji ww. celów i założeń.

Wariant A	 (rekomendowany):	 zamknię-
cie	 tranzytu	 przy	 Rynku	 Jeżyckim	 i	 ew.	
na	 odcinku	 Mickiewicza	 -	 Roosevelta,	
ruch	obustronny	po	torowisku	(2x3,5m),	
miejsca	 parkingowe	 równoległe,	 reszta	
dla	pieszych,	ruch	rowerów	na	zasadach	
ogólnych,	

Wariant B:	 zamknięcie	 tranzytu	 przy	
Rynku	 Jeżyckim,	 obniżenie	 klasy	 ulicy,	
zawężenie	 pasów	 ruchu	 do	 2,25,	 ruch	
obustronny,	 ruch	 rowerów	 na	 zasadach	
ogólnych,	
Wariant C:	 zamknięcie	 tranzytu	 przy	
Rynku	 Jeżyckim,	 ograniczenie	 ruchu	 sa-
mochodowego	do	jednego	kierunku	(na	
wschód),	 parkowanie	 tylko	 po	 jednej	

stronie,	kontrapas	po	stronie	północnej,	
ruch	 rowerów	 na	 wschód	 na	 zasadach	
ogólnych	
Porównania	parami:

A vs. B
B	wymaga	wycięcia	istniejących	drzew
B	zyskujemy	2,5m	na	chodniki	(w	por.	do	
maj	2015)
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A	zyskujemy	4m	na	chodniki	 (w	por.	do	
maj	2015)
A	 miesza	 ruch	 tramwajowy	 i	 samocho-
dowy	
B	 wymaga	 przystanku	 wiedeńskiego	
(więcej	 zajętej	 przestrzeni),	 a	 w	 A	 wy-
starczy	 zwykły	 przystanek	 (rozważany	
przystanek	przy	ZUS)
A	ma	o	7m	krótsze	przejścia	dla	pieszych	
-	ułatwienie	przekraczania	ulicy	dla	naj-
słabszych	użytkowników	przestrzeni
A	w	większym	stopniu	sprzyja	przyszłym	
przekształceniom	w	stronę	ulicy	pieszej	

A vs. C

A	zachowuje	drzewostan	na	południu
C	 wymaga	 wycięcia	 drzew	 na	 południu	
(nowe	nasadzenia	w	innym	miejscu)	
A	miesza	 ruch	 samochodowy	 i	 tramwa-
jowy
C	zachowuje	segregację	ruchu	samocho-
dowego	i	tramwajowego
A	zachowuje	miejsca	parkingowe	po	obu	
stronach	ulicy
C	zakłada	likwidację	około	połowy	miejsc	
parkingowych	w	por.	do	A
A	w	większym	stopniu	sprzyja	przyszłym	
przekształceniom	w	stronę	ulicy	pieszej	

B vs. C

B	 i	 C	 zakładają	 wycięcie	 istniejących	
drzew
B	i	C	zachowują	segregację	ruchu	samo-
chodowego	od	tramwajowego
C	w	porównaniu	do	B	ma	od	0,5	do	1,5m	
mniej	miejsca	na	chodnik	z	uwagi	na	kon-
trapas
B	zachowuje	miejsca	parkingowe	po	obu	
stronach	ulicy
C	zakłada	likwidację	około	połowy	miejsc	
parkingowych	w	por.	do	B

Uzasadnienie	rekomendacji	wariantu	A:
Zarząd	 i	 Rada	 Osiedla	 Jeżyce	 rekomen-
dują	wariant	A,	ponieważ	w	naszym	od-
czuciu	 taki	 sposób	 aranżacji	 przestrzeni	
w	największym	 stopniu	 godzi	 różne	po-
trzeby	mieszkańców	oraz	interesy	przed-
siębiorców,	a	 jego	zalety	znacząco	prze-
wyższają	wady.	Do	najważniejszych	zalet	
zaliczamy:	
•	wygodę	 i	bezpieczeństwo	pieszych	na	
szerokich	 chodnikach	 i	 krótkich	 przej-
ściach	dla	pieszych,	

•	 zachowanie	starego	drzewostanu,	
•	 ograniczenie	 samochodowego	 ruchu	
tranzytowego	 przy	 jednoczesnym	

(postulowanym	 m.in.	 przez	 część	
mieszkańców	 i	 przedsiębiorców)	 za-
chowaniu	 ogólnodostępnego	 dojazdu	
samochodem	 i	względnie	dużej	 liczby	
miejsc	postojowych.

	 Ul.	Jana	H.	Dąbrowskiego	na	odcinku	
Kościelna	-	Roosevelta	jest	ostatnią	żywą	
ulicą	handlową	 	w	Poznaniu.	 Z	powodu	
tej	unikalności,	naszą	analizę	porównaw-
czą	 podporządkowaliśmy	 nadrzędnemu	
celowi	w	postaci	ochrony	funkcji	handlo-
wej.	Realizację	tego	celu	możemy	obser-
wować	 w	 wielu	 miastach	 europejskich,	
w	których	stosuje	się	koncepcę	“shared-
-space”.	Wariant	A	w	największym	stop-
niu	 zbliża	 nas	 do	 tej	 koncepcji,	 a	 także	
pozwala	podjąć	w	przyszłości	ewentual-
ną	 decyzję	 o	wprowadzeniu	 jej	w	 pełni	
w	życie	-	np.	za	pomocą	ustanowienia	na	
tym	odcinku	“strefy	zamieszkania”.

	 Rozumiemy	 i	 popieramy	 chęć	 przy-
spieszenia	 ruchu	 tramwajowego	 w	 Po-
znaniu	 i	 bardzo	 nas	 cieszą	 zapropono-
wane	 rozwiązania,	 by	 ten	 cel	 osiągnąć	
na	 odcinku	 Zeromskiego	 -	 Kościelna.	
Pozostała	 część	 ulicy	 stanowi	 część	
“Traktu	 Królewsko-Cesarskiego”.	 Ma	
zatem	 odmienny	 charakter	 i	 powinna	
w	 naszym	 odczuciu	 rządzić	 się	 innymi	
prawami.

	 Rozumiemy	 obawy	 dotyczące	 mie-
szania	 ruchu	 samochodowego	 i	 tram-
wajowego,	 lecz	 z	 naszych	 obserwacji	
tego	odcinka	wynika,	że	nie	powinien	on	
wpłynąć	na	utrudnienia	ruchu	tramwajo-
wego	z	dwóch	powodów.

	 Po	 pierwsze,	 samochody	 na	 torowi-
sku	 opóźniają	 tramwaje	 tylko	wówczas,	
gdy	jest	 ich	względnie	dużo.	Już	dziś	sa-
mochody	 jeżdżą	 po	 torowisku,	 ale	 ruch	
tramwajowy	 jest	 spowalniany	 jedynie	
przy	Rynku	Jeżyckim,	gdzie	natłok	samo-
chodów	w	miejscu	 intensywnego	 ruchu	
pieszego	powoduje	zator	całego	skrzyżo-
wania.	W	wariancie	A	ten	natłok	zniknie.	
Po	przecięciu	przejazdu	na	Rynku	Jeżyc-
kim	i	ew.	przy	Teatrze	Nowym,	a	w	kon-
sekwencji	pozbyciu	się	samochodowego	
ruchu	 tranzytowego,	 ruch	 tramwajowy	
powinien	 odbywac	 się	 znacznie	 spraw-
niej	niż	obecnie.	

	 Po	drugie,	opracowywane	przez	ZDM	
projekty	 zakładają	 usprawnienie	 ruchu	
pieszego,	 poprzez	 stworzenie	 kilku	 do-

datkowych	 przejść	 dla	 pieszych	 i	 uła-
twienie	przekraczania	ulicy,	co	wyklucza	
rozwijanie	 przez	 tramwaje	 prędkości	
przelotowej	50km/h.
	 Po	 trzecie,	 dla	 mieszkańców	 Jeżyc	
i	dla	zachęcania	ich	do	korzystania	z	ko-
munikacji	 miejskiej	 szczególnie	 ważna	
wydaje	 się	 nie	 różnica	 prędkości,	 która	
pozwoliłaby	 zaoszczędzić	 kilkanaście	 se-
kund	w	długości	przejazdu	między	przy-
stankami	Rynek	Jeżycki	i	Most	Teatralny,	
lecz	 zwiększenie	 dostępności	 tramwaju	
poprzez	 umiejscowienie	 dodatkowego	
przystanku	 przy	 Zakładzie	 Ubezpieczeń	
Społecznych	 oraz	 budowę	 podwyższo-
nych	 przystanków	 i	 innych	 ułatwień	 dla	
osób	starszych,	osób	z	niepełnosprawno-
ściami	i	rodziców	z	wózkami.	

	 Wg.	 nas	 ww.	 przystanek	 również	
przyczyni	 się	 do	 spowolnienia	 ruchu	
tramwajowego,	lecz	korzyści	przewyższą	
tę	niedogodność.	Ulica	handlowa,	którą	
jest	Dąbrowskiego,	 powinna	prioryteto-
wo	 traktować	 komfort	 pieszych,	 a	 więc	
zakładać	 brak	 szybko	 poruszających	 się	
pojazdów	-	również	tramwajów.	

 Zalety	 proponowanego	 wariantu	
oraz	 ryzyko	 związane	 z	 przyspieszaniem	
i	separowaniem	ruchu	samochodowego	
i	 tramwajowego	na	ulicach	handlowych	
pokazują	liczne	przykłady:	dobrym	wzor-
cem	 przestrzeni	 zachowującej	 funkcję	
handlową	i	priorytet	pieszych	w	koncep-
cji	shared	space	jest	np.	Rembrandtplein	
w	 Amsterdamie:	 https://goo.gl/maps/
RzaFnxrpFt92;	z	kolei	 związek	pomiędzy	
umieraniem	 handlu,	 a	 podporządko-
waniem	 przestrzeni	 szybkiemu	 trans-
portowi	kołowemu	 i	 tramwajowemu	na	
wydzielonych	 pasach	 i	 torowiskach	 po-
twierdzają	w	Poznaniu	przykłady	ul.	Św.	
Marcin	i	Głogowskiej.	

Poglądowe	wizualizacje	przekrojów	ulicy	
Jana	H.	Dąbrowskiego	dla	 szerokości	na	
wysokości	 ul.	 Kochanowskiego	 dla	 wa-
riantów	A,	B	i	C	(wykonane	z	pomoca	na-
rzędzia	http://streetmix.net):
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Gdy	rok	temu	pojawił	się	pomysł	przekształcenia	ulicy	Dąbrow-
skiego	w	deptak	w	odpowiedzi	jego	krytycy	założyli	grupę	„Nie	
dla	deptaku	na	Dąbrowskiego”.	Dziś	chcę	przedstawić	Czytelni-
kom	nasze	poglądy.
Wskaźnik	motoryzacji	w	Poznaniu	wynosi	około	590	samocho-
dów	 na	 tysiąc	mieszkańców.	 Zatem,	 jeżeli	 na	 danym	 terenie	
mieszka	sto	osób,	to	potrzeba	tam	59	miejsc	parkingowych.	Je-
żeli	będzie	ich	58,	to	prędzej	czy	później	któraśrodzina	zamiesz-
ka	 gdzie	 indziej.	 Te	 zależności	 znają	 deweloperzy	 i	 budując	
osiedla	zawsze	planują	odpowiednią	liczbę		takich	miejsc.	Tym-
czasem	władze	Poznania	zwyklenie	zauważają	tego	zjawiska.	
Zwolennicy	„uspokajania”,	czyli	w	praktyce	ograniczania	ruchu	
samochodowego	w	miastach,	powołują	się	na	sukcesy	tej	me-
tody	w	Europie	Zachodniej,	niewzruszenie	twierdząc,	że	u	nas	
też	 to	 zadziała.	Popełniają	przy	 tym	błąd	uogólnienia	–	ogra-
niczenia	 ruchu	 powinny	 dotyczyć	 „gości”,	 lecz	 nie	 powinny	
utrudniać	życia	mieszkańcom.	Widać	to	w	wyludniającym	się,	
poznańskim	Śródmieściu.	W	 latach	2011–2013	wskaźnik	mo-
toryzacji	wzrósł	w	Poznaniu	z	538	do	578	aut	na	tysiąc	miesz-
kańców,	a	 liczba	miejsc	parkingowych	 [naszym	zdaniem]	 sys-
tematycznie	malała.	 	 Równocześnie	malała	 też	 liczba	 stałych	
mieszkańców.
Wynika	z	tego	 logiczny,	choć	dla	wielu	obrazoburczy	wniosek	
–	rewitalizację	należy	zacząć	od	zwiększenia	liczby	miejsc	par-
kingowych	do	poziomu	zapewniającego	możliwość	posiadania	
(conie	 jest	 jednoznaczne	 z	 „codziennym	 używaniem”)	 mini-
mum	jednego	samochodu	na	 rodzinę.	Dopiero	po	spełnieniu	

Nie dla deptaka na Dąbrowskiego
tego	warunku	„uspokajanie”	ruchu	może	przynosić	pożądane	
efekty	w	postaci	większej	mobilności	 i	 zwiększenia	 liczby	sta-
łych	mieszkańców.	To	przyciągnie	handel,	usługi	i	gastronomię.	
W	ślad	za	nimizjawią	się	„goście”	z	innych	dzielnic.	Przybędą,	
jeśli	nie	samochodem,	to	tramwajem,	rowerem,	a	nawet	pie-
szo,	 gdyż	 przyciągnie	 ich	 atrakcyjna	oferta	 handlowa,	 gastro-
nomiczna	 i	 usługowa.	Niestety,	w	decyzjach	podejmowanych	
przez	władze	 Poznania	 nie	widać	 zrozumienia	 dla	 tej	 zasady.	
Pierwszy	 z	 brzegu	przykład	 –powstający	 obecnie	 przy	 ul.	 Po-
znańskiej	nr	1/3	budynek	ma	30	mieszkań,	a	 tylko	19	miejsc	
parkingowych.
Chcąc	 ograniczyć	 te	 niekorzystne	 zjawiska	 pozwalamy	 sobie	
przedstawić	 nasze	 pomysły	 na	 organizację	 ul.	 Dąbrowskiego	
oraz	 okolic	 Rynku	 Jeżyckiego.	 Uważamy,	 że	 wystarczą	 tu	 re-
monty	i	drobne	modernizacje.	Nasza	filozofia	brzmi	„TRUDNY	
DOJAZD	 –	 ŁATWE	 PARKOWANIE”.	 Z	 tej	 zasady	 stworzyliśmy	
koncepcję,	której	główne	założenia	to:
1. Ulica Dąbrowskiego
a.	Po	modernizacji	będzie	drogą	kategorii	„Z”,	dwukierunkową,	
z	dwutorową	trakcją	tramwajową,	z	torowiskem	w	jezdni	(nie	
wyniesionym).	Pozostawienie	torowiska	w	poziomie	drogi	ma	
na	 celu	możliwość	 omijania	 samochodów	 technicznych,	 uła-
twienie	 wjeżdżania	 na	 prostopadłe	miejsca	 parkingowe	 oraz	
korzystanie	 z	 parkingów	po	 obu	 stron	 ulicy	 bez	 konieczności	
zawracania	na	końcach.
b.	Dla	zachowania	zabytkowego	charakteru	ulicy	na	pasach	ru-
chu	i	torowisku	powinna	pozostać	nawierzchnia	z	dużej	kostki	
brukowej.	 Dodatkowo	 bruk	 skutecznie	 ogranicza	 wyścigowe	
zapędy	niektórych	kierowców.
c.	W	zasadniczej	 części	ul.	Dąbrowskiego	 (od	ul.	Mickiewicza	
do	Prusa/Żurawia)	zostaną	urządzone	parkingi	prostopadłe	po	
stronie	południowej	i	równoległe	–		po	północnej.	Zapewni	to	
optymalne	wykorzystanie	powierzchni,	bowiem	parkingi	pro-
stopadłe	zapewniają	20	%	lepsze	wykorzystanie	przestrzeni	od	
obecnego	parkowania	 skośnego.	 Łatwiejsze	 jest	 też	 ich	urzą-
dzanie	pomiędzy	przeszkodami	stałymi	(drzewa,	latarnie	itp.).	
Patrz	rysunek	na	następnej	stronie.
d.	Na	południowej	stronie	jezdni	zachowały	się	drzewa	lub	sta-
nowiska,	z	których,	z	powodu	pasożytów,	zostały	one	wycięte.	
Należy	dążyć	do	stanu	zadrzewienia	z		2000	r.
e.	Na	odcinku	ul.	Roosvelta–Mickiewicza	droga	dwujezdniowa,	
przystanki	wyspowe	(jak	obecnie),	parkingi	równoległe	po	obu	
stronach.
f.	 Na	wysokości	 Rynku	 ulica	 będzie	 poszerzona	 kosztem	 nie-
znacznego	zmniejszenia	jego	płyty	,	by	zmieściły	się	przystanki	
wyspowe,	takie	jak	przy	ul.	Polnej.
2. Ulica Kraszewskiego stanie	 się	 deptakiem	 na	 odcinku	 od	
ul.	Dąbrowskiego	do	Jackowskiego.	Zostanie	na	niej	jednak	za-
chowany	ruch	tramwajów	i	autobusów	MPK	oraz	wyznaczona	
ścieżka	rowerowa.	Pomysł	wynika	z	następujących	przesłanek:
a.	 Po	 zamknięciu	 możliwości	 przejazdu	 z	 ul.	 Kraszewskiego	
w	 Kościelną	 ulica	 ta	 utraciła	 charakter	 ciągu	 tranzytowego	
w	kierunku	południe	–	północ.	
b.	Powstały	deptak,	podobnie	jak	ul.	Półwiejska,	będzie	„zako-
twiczony”	na	obu	końcach	w	obiektach	przyciągających	duże	
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masy	ludzkie	–	Rynek	Jeżycki	i	dzielnica	mieszkaniowa	na	tere-
nie	dawnej	zajezdni.
c.	 Ulica	 już	 ma	 charakter	 handlowo-gastronomiczny	 w	 dużo	
większym	stopniu	niż	Dąbrowskiego.	Jednocześnie	jest	na	niej	
stosunkowo	mało	miejsc	parkingowych,	więc	ich	utrata	będzie	
mniej	dotkliwa	dla	całej	dzielnicy.
3. Ulica Prusa zostanie	przedłużona	do	Zwierzynieckiej	i,	wraz	
z	dostępnym	dla	ruchu	kawałkiem	Kraszewskiego,	będzie	peł-
nić	rolę	lokalnego	wjazdu	na	Jeżyce	od	strony	południowej	oraz	
wyjazdu	na	północ	z	nowej	dzielnicy.	Rolę	lokalnego	wjazdu	od	
południa,	z	Kościelnej,	będzie	pełniła	odwrócona	ulica	Żurawia	
lub	Strzałkowskiego.
4. Obszar Jeżyc	(oprócz	ul.	Dąbrowskiego)	zostanie	przekształ-
cony	w	strefę	„tempo	30”.	Większość	ulic	będzie	jednokierunko-
wa	z	maksymalnym	wykorzystaniem	pojemności	parkingowej.	
Kierunki	jazdy	zostały	dobrane	tak,	aby	można	było	wykonywać	
„prawoskrętne	kółka”	w	poszukiwaniu	miejsca	parkingowego.	
Szczegóły	na	załączonej	mapce.

	 Po	takich	zabiegach	poprawią	się	warunki	podróżowania	po	
Jeżycach,	a	jednocześnie	zostanie	zachowana	ważna	dla	okoli-
cy	funkcja	ul.	Dąbrowskiego	–	parkingowa.	Odcinek	Prusa–Ro-
osvelta	ma	530	metrów.	Odliczając	40%	na	skrzyżowania,	wjaz-
dy,	 oczka	 gruntowe	 dla	 drzew	 itp.	można	wyznaczyć	 na	 niej	
około	80	poprzecznych	i	45	wzdłużnych	miejsc	parkingowych.	

To	mniej	więcej	tyle	samo,	co	obecnie,	ale	przy	północnej	pie-
rzei	pojawi	się	chodnik	o	szerokości	3,5	m	na	całej	długości	uli-
cy.	W	naszym	przekonaniu	tak	zorganizowana	dzielnica	spełni	
oczekiwania	mieszkańców	i	wymogi	polityki	transportowej,	co	
przełoży	się	na	dalszy	rozwój	Jeżyc	i	poprawę	warunków	życia	
ich	mieszkańców.	Czego	sobie	i	Państwu	życzę!

W imieniu grupy „Nie dla deptaku na Dąbrowskiego”,
Maciej Wiertelak.
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Tak dla Deptaka,
ale pod pewnym warunkami
	 Inicjując	 na	 Facebooku	 profil	 „Tak	
dla	deptaka	na	Dąbrowskiego”	mieliśmy	
świadomość	 tego,	 jak	 kontrowersyjna	
jest	 to	 wizja.	 Wiedzieliśmy,	 że	 dla	 wie-
lu	 ludzi	ważny	będzie	nie	tylko	 lęk	o	to,	
jak	 zmieni	 się	 ich	 codzienne	 funkcjono-
wanie,	 ale	 też	problemem	będzie	 samo	
wyobrażenie	sobie	ulicy	w	nowej	funkcji,	
a	co	dopiero	polubienie	tej	funkcji,	choć	
tak	przyjaznej,	wyciszającej	otoczenie.

Wstęp

	 Poznań	 planował	 zmiany	 w	 dzielni-
cach	śródmieścia	już	od	początku	lat	90.	
XX	w.,	gdy	tylko	przejęto	z	Zachodu	my-
ślenie	o	mieście	 jako	miejscu	do	miesz-
kania,	a	nie	miejscu	do	dojeżdżania.

	 Zrozumiano,	 że	 ogólnomiejski	 ruch	
samochodów	 przez	 środek	 dzielnic	 bę-
dzie	kiedyś	problemem	dla	mieszkańców	
i	planowano	go	przenieść	na	ulice	wokół	
dzielnic.	 Odciążone	 ulice	 w	 dzielnicach	
miały	służyć	mieszkańcom	i	klientom	je-
życkich	 przedsiębiorców.	 Potem	 nastał	
prezydent	Grobelny	i	zawiesił	rewitaliza-
cję	na	kołku.

Projekt zmian na Jeżycach

	 Zapowiedź	 budowy	 deptaka	 na	
ul.	 Dąbrowskiego	 przez	 poprzedniego	
prezydenta,	i	to	uczyniona	tuż	przed	wy-
borami,	mogła	wzbudzić	tylko	zdziwienie.	
Tym	 bardziej,	 że	 mowa	 była	 o	 szybkiej	
realizacji	projektu,	gdy	tymczasem	na	te-
mat.	ul.	Św.	Wawrzyńca	nie	padło	ani	sło-
wo.	To	był	pomysł	 skazany	na	niepowo-
dzenie,	 bo	 zniechęcający	 	 mieszkańców	
Jeżyc,	którym	przecież	miałby	służyć.	

	 Z	 początkiem	 2015	 r.	 pojawiła	 się	
pierwsza	koncepcja	realizacji	częściowe-
go	zamknięcia	ruchu	na	ul.	Dąbrowskie-
go	 bez	 deptaka.	 Niby	 dobra,	 ale	 wgłę-
biając	 się	 w	 szczegóły	 jest	 ona	 równie	
wadliwa.	 Zamiast	 odciążać	 dzielnicę	 od	
ruchu	przelotowego,	tworzy	ona	wąskie	
gardła	 wokół	 Rynku	 Jeżyckiego.	 Two-
rzymy	 zatem	 wokół	 Rynku	 przestrzeń	
przyjazną	mieszkańcom	i	eliminuje	ruch	
przelotowy	 z	 głównych	ulic,	 po	 to	by	…	

przenieść	go	na	boczne	ulice	zwiększając	
na	nich	uciążliwości	dla	mieszkańców.
Dlaczego pomysł częściowego zamknię-
cia przelotu przez Dąbrowskiego jest 
wadliwy? 

	 Proponowane	 rozwiązanie	 zamknię-
cia	 ruchu	 na	 ul.	 Dąbrowskiego	 jest	
w	 obecnych	 warunkach	 wadliwe,	 gdyż,	
w	skrócie,	tworzy	„Rondo	Jeżyckie”	„za-
gęszczając”	ruch	w	dzielnicy	na	wąskich	
uliczkach	 wokół	 Rynku.	 Ruch	 przeloto-
wy	 zmniejszy	 się,	 ale	 kosztem	 bardzo 
dużego obciążenia ulic	 bocznych,	 tj.	
Szamarzewskiego,	 Sienkiewicza,	 Prusa,	
Żurawiej,	Kościelnej,	 Jeżyckiej	 i	Staszica.	
Tym	samym	ujemnie	wpłynie	na	komfort	
życia	mieszkańców	całych	Jeżyc.	
	 Jeżyce	 po	 otwarciu	 Kaponiery	 będą	
miały	 obwodnicę	 dla	 kierunku	 pół-
noc-południe	 i	 dla	 kierunku	 płd.	 za-
chód-płn.wschód.	 Brakuje	 zatem	 ul.	
Św.Wawrzyńca	 jako	 obwodnicy	 północ-
nej	dla	kierunku	wschód-zachód.

Propozycja docelowej organizacji ruchu 
na Jeżycach, w tym na ul. Dąbrowskie-
go. 

	 Proponowana	 przez	 nas	 organizacja	
ruchu	na	ul.	Dąbrowskiego	zakłada	stop-

niowedojście	 do	 stanu	docelowego.	 Za-
kładamy,	że	po	usunięciu	z	Jeżyc	tranzytu	
możliwe	 jest	 stworzenie	 krótkiego	 dep-
taku	pomiędzy	ul.	Kościelną	a	Strzałkow-
skiego.	

	 Wprowadzenie	 takiego	deptaku	oży-
wi	handel	w		tej	części	miasta,	spowoduje	
znacznie	lepszą	realizację	trzech	podsta-
wowych	funkcji	ulicy,	tj.	przemieszczania 
się, handlu i kontaktów społecznych	po-
między	mieszkańcami	oraz	przyczyni	 się	
do	zwiększenia	ich	komfortu.	

	 Jednak	dojście	do	tego	stanu	wymaga	
realizacji	 szczegółowej	 strategii	 zawiera-
jącej	 się	 w	 pięciu	 	 podstawowych	 kro-
kach.	

Krok 1. Zdecydowane ograniczenia tran-
zytu wbocznych ulicach.

	 W	 tym	 w	 szczególności	 w	 obec-
nychciągach	 Szamarzewskiego	 (wraz	
z	 zamknięciem	 przejazdu	 przez	 II	 ramę	
na	 wprost),	 Sienkiewicza,	 Dąbrowskie-
go,	Poznańska/Jeżycka;	zmian	organizacji	
ruchu	przygotowujących	kieszeniową	or-
ganizację	ruchu	oraz	uniemożliwiających	
dyfuzję	na	lokalne	ulice	wywołane	przez	
docelowe	 zamknięcie	 ul.	 Dąbrowskiego	
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i	 Kraszewskiego.	 Uzupełnieniem	 byłoby	
wydzielenie	 torowiska	 i	 likwidacja	 pasa	
do	 lewoskrętu	w	 ul.	 Kościelną	 i	 prowa-
dzenie	 obu	 kierunków	 ze	 wspólnego	
pasa.

Krok 2. Zamknięcie ul. Kraszewskiego 
dla ruchu tranzytowego z wyłączeniem 
komunikacji miejskiej., 

	 Ciąg	Kraszewskiego-Kościelna	ma	ob-
wodnicę	w	 postaci	 Roosevelta	 i	 Żerom-
skiego	 oraz	 dalszego	 silnego	 ogranicze-
nia	tranzytu	po	bocznych	ulicach,	w	tym	
w	szczególności	uniemożliwienie	uciecz-
ki	 ruchu	 z	 ul.	 Szamarzewskiego	w	 Sien-
kiewicza	 oraz	 zniechęcenie	 kierowców	
zmianą	 kierunków	 ruchu	 do	 przejazdu	
ulicami	Poznańską	iJeżycką	między	ul.	Li-
belta	a	Kościelną.	

Krok 3. Jednokierunkowe zamknięcie 
ul. Dąbrowskiego od ul. Kościelnej do 
Strzałkowskiego 

	 Skierowanie	 ruchu	 w	 kierunku	
wschodnim	w	ul.	Kościelną	i	Nad	Wierz-
bakiem	bez	możliwości	ucieczki	w	ul.	Po-
znańską	ani	Jeżycką.

Krok 4. Budowa ul. Św. Wawrzyńca 

	 W	przekroju	1	 jezdnia	2	pasy	od	Że-
romskiego	 do	 Kościelnej	 wraz	 z	 drugą	
nitką	 pod	 torami	 kolejowymi,	 przez	 co	
nie	powstanie	tam	„autostrada	miejska”	
tylko	wygodna	obwodnica	dzielnicy.	

Krok 5. Całkowite zamknięcie Dąbrow-
skiego od Strzałkowskiego do Kościelnej
 
	 Dla	 ruchu	 indywidualnego	 (zmoto-
ryzowanego),	 powodującego	 przecięcie	
możliwości	 tranzytu	 przez	 ul.	 Dąbrow-
skiego	w	osi	wschód	-	zachód.	

	 Taką	kolejność	działań	należy	przyjąć,	
jeśli	chce	się	uchronić	to,	co	na	Jeżycach	
najcenniejsze	 –	 mieszkańców	 i	 przed-

siębiorców.	Dobrze,	 że	 obecna	 dyskusja	
toczy	 się	 na	 kilka	 lat	 przed	możliwością	
realizacji	projektu	przebudowy.	Tak	wła-
śnie	 to	 powinno	wyglądać,	 żeby	miesz-
kańcy	 mieli	 czas	 wyrobić	 sobie	 pogląd	
i	przywyknąć	do	perspektywy	zmiany.	

	 Niedobrze,	 że	 poprzedni	 prezydent	
ogłaszał	rychłe	zmiany	i	to	bez	prawidło-
wego	 przygotowania.	 Zwracamy	 jednak	
również	uwagę,	że	zmiany	z	punktu	1	i	2	
powinny	zajść	już	wkrótce,	gdyż	są	zgod-
ne	 z	 polityką	 miejską	 wyrażoną	 w	 Stu-
dium	i	Polityce	Transportowej.

Pozdrawiamy,
Rafał Gacek

Kamil Hajdukiewicz
Włodzimierz Nowak
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Lokalny deptak w Monachium

Würzburg



nr 5 (196) Wydanie specjalne 2016 r. www.jezyce.poznan.pl12

	 Najdłuższa	 ulica	 Poznania?	 Od	 razu	
na	 myśl	 przychodzi	 ul.	 Dąbrowskiego,	
której	 długość,	 według	 danych	 ZDM,	
wynosi	 8175	 metrów.	 Ulica	 ma	 ponad	
500	 numerów	 adresowych	 i	 jest	 jedną	
z	najważniejszych	miejskich	arterii.	Pro-
wadzi	od	Mostu	Teatralnego	na	zachód,	
aż	do	granicy	miasta.	Biegnie	przez	Jeży-
ce,	Ogrody,	Wolę,	Krzyżowniki	i	Smocho-
wice.
	 Ulica	 została	 wytyczona	 w	 1828	 r.	
z	inicjatywy	państwa	pruskiego	jako	szo-

Ulica Jana Henryka Dąbrowskiego
sa	 pocztowa	 do	 Berlina,	 nazywano	 ją	
wtedy	Berliner Chausse	lub	Post Strasse.	
Miała	 łączyć	 Wielkie	 Księstwo	 Poznań-
skie	 z	 Królestwem	 Prus.	 Bezpośrednie	
połączenie	z	miastem	straciła	po	1840	r.,	
kiedy	 Poznaniowi	 nadano	 status	 twier-
dzy	 i	 wzniesiono	 fortyfikacje..	 Dopiero	
w	pierwszej	dekadzie	XX	w.,	po	włącze-
niu	Jeżyc	do	Poznania	oraz	wybudowaniu	
Mostu	 Teatralnego,	 ulica	 znów	 zaczęła	
nabierać	 miejskiego	 charakteru.	 Wtedy	
otrzymała	 nazwę	Grosse Berlinerstrasse 

(Wielka	 Berlińska),	 ponieważ	 Berlińska	
(Berlinerstrasse)	już	była	(dziś	to	ulice	27	
Grudnia	 i	 Fredry).	 W	 latach	 1919-1939	
nosiła	imię	Jana	Henryka	Dąbrowskiego,	
w	1939-1945	–	Saarlandstrasse,	po	woj-
nie	–	Jarosława	Dąbrowskiego,	by	na	po-
czątku	lat	dziewięćdziesiątych	ub.	wieku	
wrócić	do	imienia	Jana	Henryka	Dąbrow-
skiego.
	 Od	 połowy	 XIX	 w.	 wzdłuż	 dzisiejszej	
ulicy	 Dąbrowskiego	 powstawały	 zagrody	
(jedną	 z	 nich	 wciąż	 można	 oglądać	 pod	

Ulica Dąbrowskiego
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nr	 40,	 jest	 to	 charakterystyczna	 szachul-
cowa	 zagroda	 bamberska	 Johana	 Kosic-
kiego),	czy	później,	od	1903	r.,	kamienice	
czynszowe	 inspirowane	 architekturą	 se-
cesyjną.	 Niestety,	 część	 uległa	 zniszcze-
niom	 podczas	 walk	 o	 Poznań	 w	 1945	 r.	
Najciekawsze	 dziś	 „perełki”	 to	 m.in.	 ka-
mienica,	w	 której	mieści	 się	 Teatr	 Nowy	
–	 wybudowana	 w	 1906,	 a	 odnowiona	
w	 2001	 roku;	 budynek	 Izby	 Rolnej	 pod	
nr	 17	 –	 został	 wybudowany	 w	 1895	 r.,	
posiadał	 laboratorium,	 biuro,	 bibliotekę,	
mieszkanie	dla	personelu	i	utrzymany	był	
w	stylu	„szwajcarskim”;	budynek	Zespołu	
Szkół	 Specjalnych	 nr	 107	 powstały	w	 la-
tach	 1880-1881;	 wzniesiona	 w	 1894	 r.	
kamienica	pod	nr	52, będąca połączeniem 
kamienicy czynszowej z elementami stylu 
„szwajcarskiego”; przepięknie	 odrestau-
rowana	niedawno	Kamienica	pod	Szczer-
batym	(nr	33)	z	1904	r.	czy	sąsiednia	ka-
mienica	 fabrykanta	 Józefa	 Leitgebera	

z	1906,	nawiązująca	stylem	do	organicznej	
secesji	stylizowanej	geometrycznie;	odre-
staurowany	dom	szachulcowy	pod	nr	42,	
w	którym	dziś	mieści	się	restauracja.	
	 Z	 najważniejszych	 miejsc	 usytu-
owanych	 przy	 ul. Dąbrowskiego należy	
pamiętać	 o	 Teatrze	 Nowym,	 moderni-
stycznej	 siedzibie	 Zakładu	 Ubezpieczeń	
Społecznych	z	1931	r.,	Kinie	Rialto,	Ryn-
ku	Jeżyckim,	wieżowcach	Omega,	Nobel	
Tower	 czy	 Collegium	 Wrzoska	 (dawny	
biurowiec	Wiepofamy),	 	zagrodzie	bam-
berskiej	 Muthów	 pod	 nr	 137,	 Instytu-
cie	 Meteorologii	 i	 Gospodarki	 Wodnej,	
skwerze	im.	Ireny	Bobowskiej,	pętli	tram-
wajowej	na	Ogrodach	czy	Ogrodzie	Bota-
nicznym.
	 Warto	zwrócić	uwagę	także	na	same-
go	 patrona	 ulicy,	 twórcę	 Legionów	 Pol-
skich	we	Włoszech,	 który	 oprócz	 arterii	
jest	 także	 patronem	 jednego	 z	 poznań-
skich	parków.	

	 W	 samej	 Wielkopolsce	 jest	 31	 nazw	
ulic	nadanych	na	cześć	generała,	a	w	Śro-
dzie	 Wielkopolskiej	 znajduje	 się	 jedyny	
pomnik	J.	H.	Dąbrowskiego	w	kraju.	Serce	
generała	znajduje	się	od	1997	r.	w	Kryp-
cie	 Zasłużonych	 Wielkopolan	 w	 podzie-
miach	kościoła	św.	Wojciecha	w	Poznaniu.
	 Można	wyliczać	tak	i	pisać	długo,	jak	
długa	jest	ulica	Dąbrowskiego.	
	 A	najlepiej	 jest	wybrać	się	na	spacer	
i	 spojrzeć	 na	 ulicę	 z	 innej	 perspektywy	
niż	zwykle,	z	perspektywy	historyka,	ba-
dacza,	odkrywcy.	Wtedy	nawet	najwięk-
szy	 pesymista	 i	 antyurbanista	 zobaczy	
i	 poczuje	 to,	 czego	 nie	widzą	 codzienni	
przechodnie.	 Wartość,	 historię,	 zieleń	
i	czerń,	kojącą	szarość	i	pobudzające	ko-
lory	Rynku	Jeżyckiego,	i	w	końcu	ogrom-
ne	 zróżnicowanie	 tej	 pięknej,	 wielko-
miejskiej	ulicy.

oprac. Patryk Borowiak
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Strasburg

Ulica Dąbrowskiego
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Samochody na skręcie z Dąbrowskiego w Kościelną

Würzburg
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obowiązującym	na	terenie	całej	Unii	Europejskiej.

Numer	112	służy	do	powiadamiania

w	sytuacjach	zagrożenia	zdrowia,	życia	lub	mienia.

Zachowane	pozostają	numery:

997	-	Policja,

998	-	Straż	Pożarna,

999	-	Pogotowie	Ratunkowe.	

PONADTO:

POGOTOWIE	ENERGETYCZNE	-		991

POGOTOWIE	GAZOWE	–	992

KOMISARIAT	POLICJI	POZNAŃ	–	JEŻYCE

Poznań	ul.	Kochanowskiego	16

tel.	61-841-22-11;	tel.	61-841-22-12

DZIURY	W	JEZDNIACH	I	CHODNIKACH

tel.	61-848-07-23

(od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.7-22)

ZANIECZYSZCZONE	CHODNIKI	–	tel.	986

STRAŻ	MIEJSKA	–	tel.	61-663-20-31

Awarie	oświetlenia	drogowego

-	tel.	61-856-17-22

Awarie	sygnalizacji	świetlnej

i	zniszczenie	znaków	drogowych

tel.	61-661	44	02	oraz	661	44	46	(24	h)

MIEJSCA		DYSTRYBUCJI		GAZETKI

Bukowska	27/29	–	Centrum	Bukowska													

Bukowska	45	–	sklep	spożywczy	MARCELL					

Bukowska	53	–	Gimnazjum	nr	60	

Dąbrowskiego	5	–	Teatr	Nowy																																		

Dąbrowskiego	23	–	cukiernia	Jagódka																				

Dąbrowskiego	49	–	Kolporter																																			

Dąbrowskiego	49A	–	Apteka	Przy	Rynku	Jeżyckim	

Dąbrowskiego	73	–	Zespół	Szkół	Specjalnych	nr	107	

Dąbrowskiego	83	–	piekarnia	„Liczbańskich”											

Dąbrowskiego	86	–	apteka	Arnika				

Floriana	św.	–	Zespół	Szkół	Zawodowych	nr	1																						

Galla	Anonima	2D	–	przychodnia	zdrowia															

Galla	Anonima	4	–	apteka	Zakątek																								

Galla	Anonima	13	–	przedszkole	„Pod	Topolą”							

Jackowskiego	21	–	sklep	Livio																															

Jackowskiego	30	–	biblioteka	publiczna																			

Janickiego	24A	–	przedszkole	„Jarzębinki”															

Kraszewskiego	3	–	apteka	Euro																													

Kraszewskiego	9	–	piekarnia	M.	Kurasiak																			

Mickiewicza	3G	–	przedszkole	„Koraliki”																			

Mylna	21	–	Piekarnia-Cukiernia	J.	Błaszkowiak							

Norwida	21	–	Szkoła	Podstawowa	nr	23																			

Polna	40	–	apteka	Wielkopolska		

Prusa	3	–	biblioteka	wojewódzka																														

Przybyszewskiego	37	–	Szkoła	Podstawowa	nr	71		

Przybyszewskiego	30a	–	Ogród	Jordanowski	Nr	2	

Reja	1	–	sklep																																						

Słowackiego	15	–	przedszkole	Tęczowy	Świat

Słowackiego	22	–	Urząd	Miasta	

Słowackiego	43	–	przychodnia	zdrowia																				

Słowackiego	54/56	–	Szkoła	Podstawowa	nr	36						

Słowackiego	58	–	Gimnazjum	nr	61																													

Słowackiego	58	–	przedszkole	Galileo																			

Słowackiego	88	–	biblioteka																																						

Szamarzewskiego	4/6	–	Skład	Kulturalny	(księgarnia)		

Szamarzewskiego	8	–	apteka	Optima																				

Szamarzewskiego	11	–	sklep	nabiałowy	„Milk”							

Szamarzewskiego	12	–	sklep	zoologiczny	Animals			

Szamarzewskiego	27	–	sklep	Zbyszko																			

Szamarzewskiego	44	–	apteka	Prima																					

Zwierzyniecka	19	–	Stare	ZOO									


