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Będą przystanki wiedeńskie na Dąbrowskiego!
- obiecuje Prezydent
Jeżyccy radni spotkali się
z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Poznania
AUTOR: MAREK JERZAK
Powstaną przystanki wiedeńskie przy ul. Dąbrowskiego na wysokości Rynku Jeżyckiego - obiecał na spotkaniu z przedstawicielami Rady Osiedla Jeżyce Prezydent Mariusz Wiśniewski. Padła też konkretna data.
Najdalej w 2021 r. powstaną wreszcie przystanki
wiedeńskie przy Rynku Jeżyckim. Takie zapewnienie usłyszeli jeżyccy radni z ust Zastępcy Prezydenta
Poznania Mariusza Wiśniewskiego.
Ich powstanie będzie sukcesem jeżyckich radnych
obecnej kadencji z koalicji „Odnawiamy Jeżyce”.
Budowa wygodnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych, ale i matek z wózkami przystanków,
była jedną z głównych obietnic przedwyborczych.
Wygląda na to, że mimo wielu przeciwieństw uda
się ją spełnić. Początkowo przystanki miały powstać wraz z remontem całej ulicy. Ten jednak ze
względu na dziurę budżetową oddala się w czasie.
Mimo to, uda się wygospodarować pieniądze na przystanki wiedeńskie. W pierwszej
kolejności powstaną te w ciągu ul. Dąbrowskiego. Więcej problemów jest z tymi przy
ul. Kraszewskiego. Miasto ma w planach
wprowadzenie do eksploatacji dłuższych,
bo 45-metrowych tramwajów. Przez to inżynierowie ruchu będą musieli opracować
koncepcję, dzięki, której uda się zbudować
dłuższe przystanki wiedeńskie. Będą one
musiały pozwolić na swobodne mijanie się
jadących po torowisku autobusów linii 164.
Te są szersze od wagonów tramwajowych
a ulica stosunkowo wąska.
Podczas spotkania radni uzyskali też zapewnienie, że planowana na 2022 r. przebudowa Rynku Jeżyckiego przebiegnie zgodnie

z koncepcją, która zostanie wybrana podczas konkursu architektonicznego. Wezmą w nim udział studenci Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu
Artystycznego. Nim zabiorą się za pracę, studenci
będą mieli obowiązek zapoznać się z wynikami konsultacji społecznych, a także na bieżąco kontaktować się ze wszystkimi zainteresowanymi projektem
stronami. Tym samym zaprezentowane jesienią
wizualizacje trafią do kosza. Nie przypadły one bowiem mieszkańcom, ale budziły też kontrowersje
wśród kupców. Nowy projekt rynku poza funkcją
handlową ma być otwarty także na inne funkcje,
jakie powinien pełnić miejski plac. Jest więc szansa, że jeżyczanie zyskają przestrzeń, na której będą
mogli latem postawić małą sceną i zorganizować
festyn, koncert czy spektakl albo projekcję filmową
pod chmurką.
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Na ostatniej sesji
Rady Osiedla Jeżyce:
O placu zabaw i Rynku Jeżyckim
AUTOR: MARCIN KUCZA

W czwartek 5 grudnia spotkaliśmy się w Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej na X sesji Rady Osiedla Jeżyce. W jej trakcie:
Pozytywnie zaopiniowaliśmy propozycję zmiany
nazwy przystanku tramwajowego ‘Zeylanda’ na
‘Stare Zoo’. Jest to inicjatywa ZTM Poznań mająca
na celu ułatwienie orientacji poprzez nawiązanie
do jednego z najważniejszych obiektów zlokalizowanych w okolicy przystanku. Podobna zasada
obowiązuje w przypadku m.in. Parku Wilsona czy
Nowego Zoo.
Wyraziliśmy gotowość do przejęcia i zagospodarowania placu zabaw przy ul. Mickiewicza po jego
ewentualnym nabyciu przez miasto. Jest to kolejny krok na drodze do udostępnienia tego terenu
mieszkańcom.
Przygotowaliśmy listę priorytetowych tematów,
na które powinna zwrócić uwagę Straż Miejska
Miasta Poznania w ramach swojej działalności.

Znalazły się wśród nich kontrola przestrzegania
przepisów ruchu drogowego szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych i skrzyżowań, dopilnowanie zimowego utrzymania chodników, kontrola
miejsc nielegalnego spożywania alkoholu, ruchu
rowerowego na chodnikach oraz usuwania wraków
samochodów zajmujących miejsca parkingowe.
Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu rozmów w sprawie
współpracy z Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Jednym z rozważanych działań jest przygotowanie
przez studentów UAP projektu zagospodarowania
działki między jezdniami ulicy Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego – mogłaby tam powstać
np. rzeźba nawiązująca do działającej niegdyś przy
ul. Kościelnej wytwórni płytowej Mewa.
Poparliśmy działania Rada Osiedla Grunwald Południe w sprawie przywrócenia pływalni ‘Olimpia’,
z której mogłyby korzystać m.in. dzieci z jeżyckich
szkół.
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Wybraliśmy swoją przedstawicielkę do oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych poznańskich osiedli, dotyczących np. grantów dla
szkół. Została nią Justyna Kuberka.
Ponadto w ostatnim czasie nasi radni spotkali się:
Z wiceprezydentem Mariusz Wiśniewski, gdzie
otrzymaliśmy informację o podjęciu działań w celu
organizacji w przyszłym roku konkursu na projekt
przebudowy Rynku Jeżyckiego, o co niedawno
wnioskowaliśmy. Również w przyszłym roku będzie

przygotowany projekt przebudowy przystanków
tramwajowych przy Rynku w ciągu ulicy Dąbrowskiego – środki na ten cel zostały zapisane w budżecie miasta.
Z urzędnikami miejskimi i wspólnotą przy Mylnej 38
w sprawie planowanego przygotowania placu zabaw na działce znajdującej się za tym budynkiem.
Wspólnota wyraziła zgodę na przeniesienie koszy
na śmieci w inne miejsce, aby umożliwić dojście do
planowanego placu.

Poznań w czołówce wypadków
śmiertelnych z udziałem pieszych
AUTOR: MAREK JERZAK

Tylko w Warszawie zginęło w tym roku pod kołami samochodów więcej pieszych niż w Poznaniu.
Przyczyną tragedii na drogach jest nadmierna
prędkość, brawura i brak zachowania szczególnej
uwagi w okolicach przejść dla pieszych. Choć wielu kierowców przestrzega zasad ruchu drogowego,
to jednak są w Poznaniu i tacy, którzy nie bacząc
na znaki, każdy dłuższy prosty odcinek drogi trak-

tują jak tor wyścigowy. W takim przypadku, gdy nie
działają znaki instaluje się fizyczne spowalniacze
ruchu. W ostatnim czasie pojawiły się takie między
innymi na ul. Kościelnej oraz na ul. Romka Strzałkowskiego. Choć są one pewnym utrudnieniem dla
kierowców, to jednak wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.
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Takie rzeczy tylko na Jeżycach!
Seniorzy tańczą,
pływają i kręcą teledysk
AUTOR: MAREK JERZAK
ZDJĘCIA: MARTA MUSIELAK, LECH BOJARSKI

Choć wielu z nas przez wzgląd na mało atrakcyjną pogodę zaszyłoby się najchętniej pod kocem, to
jednak nie dotyczy to jeżyckich seniorów. Przez cały grudzień tańczyli, gimnastykowali się w wodzie
oraz integrowali na warsztatach. Tylko brać przykład!
Nie ma co siedzieć w domu,
trzeba korzystać z życia - to
motto jednej z jeżyczanek, która przez cały grudzień brała
udział w zajęciach aqua gimnastyki na Termach Maltańskich.
Środki na organizację zajęć
pochodzących z budżetu Miasta Poznania przekazała Rada
Osiedla Jeżyce. Dzięki temu
wstęp na Termy, jak i same zajęcia były zupełnie bezpłatny.
W tym samym czasie inni seniorzy brali udział w darmowych zajęciach ruchowych,
które odbywały się w Domu
Tramwajarza.
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Podczas zajęć ruch posłużył nam jako narzędzie wehikuł do poprawy samopoczucia, a taniec stał się
formą wyzwolenia ciała poprzez odczuwaną w nim
przyjemność. Zaprosiliśmy do działania osoby, które korzystają z zalet własnego wieku i doświadczenia, traktując je jako możliwość spełnienia w tańcu
i wspólnym grupowym twórczym działaniu - mówią
organizatorzy zajęć z fundacji „dzielnico”. Podsumowaniem warsztatów była możliwość wzięcia
udziału w tanecznym teledysku tworzonym na ternie Jeżyc.

W grudniu można było także wziąć udział w warsztatach integracyjnych, podczas których wspominaliśmy to, jak na Jeżycach i w Poznaniu żyło się
przed laty. Seniorzy przynieśli swoje zdjęcia, dzięki którym wspominali czasy, gdy na Rynek Jeżycki
chodziło się nie tylko po warzywa, ale i odpoacząć.
Wszyscy wyrazili nadzieję, że taki rynek jeszcze powróci.
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Aplikacja pomoże dbać o czystość!
„Poznań w Porządku” to nazwa aplikacji,
która pomoże mieszkańcom Jeżyc dbać o czystość.
OPRAC. MAREK KOLASIŃSKI, Z-CA DYREKTORA DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
URZĄD MIASTA POZNANIA, WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Systemu „Poznań w Porządku” to bezpłatna aplikacja internetowa oraz mobilna, która umożliwia
mieszkańcom naszego miasta samodzielny monitoring i zgłaszanie nieprawidłowości, dotyczących
czystości i porządku.
Wersja przeglądarkowa jest dostępna pod adresem
www.porzadek.poznan.pl, natomiast wersję mobilną na urządzenia z systemem Android można pobrać ze sklepu Google Play, wyszukując frazę „Poznań w Porządku”.
Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać miejsca zanieczyszczone oraz takie, w których dochodzi do
tworzenia się nielegalnych wysypisk odpadów.
Użytkownik systemu „Poznań w Porządku” ma
możliwość dodania zgłoszenia poprzez podanie lokalizacji problemu, jego kategorii, krótkiego opisu
oraz zdjęcia. Przesłanie fotografii jest bardzo istotne, ponieważ pozwala na wstępne rozpoznanie
wagi zgłaszanego problemu.
Zgłoszenia trafią do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP, gdzie są zweryfikowane i niezwłocznie
skierowane do dysponenta terenu, który jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku na
danym terenie. Każda sprawa jest monitorowana

na bieżąco tak, aby problem z zanieczyszczeniami
był rozwiązany, jak najszybciej. Zgłaszający może
śledzić stan zgłoszonej przez siebie sprawy.
Aby zgłoszenie zostało uznane za poprawne i przyjęte do rozpatrzenia, należy zalogować się w Systemie lub podać adres e-mail. Dodanie zgłoszenia bez
logowania wymaga podania adresu e-mail oraz potwierdzenia poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny
przesyłany na wskazany adres e-mail. Użytkownik,
który posiada swoje konto w aplikacji „Poznań
w porządku” ma możliwość przeglądania historii
wszystkich swoich zgłoszeń.
Przypominamy również, że jeśli jako mieszkańcy chcieliby Państwo podjąć oddolne inicjatywy
przeprowadzenia sprzątania w granicach swojego
osiedla, oferujemy Państwu swoją pomoc w postaci worków, rękawic oraz wsparcia przy odbiorze
zebranych odpadów. Prosimy o kontakt pod nr tel.
61 878 4255 lub 61 878 4257.
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Dostępne Jeżyce, dostępny Poznań
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
„Poznań dostępny - 2019” to nazwa konkursu ogłoszonego kilka dni temu przez Prezydenta Miasta Poznania. Jego celem jest
promowanie dobrych praktyk, których efektem jest tworzenie
ułatwień, w tym architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zapraszamy do zgłaszania jeżyckich kandydatur

b) przestrzeń publiczna;
2. „Dostępna kultura i sport”:
a) wydarzenia kulturalne lub sportowe,
b) obiekty kulturalne lub sportowe (w tym rekreacyjne);
3. „Innowacje”:
a) innowacyjne projekty i wydarzenia społeczne,
b) innowacyjne rozwiązania techniczne i technologie;
4. „Osobowość roku” – osoby mające osiągnięcia wpływające
na poprawę jakości życia osób z ograniczoną sprawnością oraz
ich integrację społeczną i zawodową.

Konkurs kierowany jest do instytucji, firm, organizacji społecznych i osób prywatnych podejmujących inicjatywy i działania
na rzecz stworzenia osobom niepełnosprawnym i starszym
optymalnych warunków życia w środowisku miejskim.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie następujących dokumentów:
1. Pisemnego zgłoszenia (wniosku) w wersji papierowej oraz
elektronicznej.
2. Prezentacji (PowerPoint) zapisanej na płycie CD/DVD lub pamięci USB.
Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania lub złożyć
osobiście w jego siedzibie (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu, do 16 grudnia
2019 r. z dopiskiem: Konkurs „Poznań dostępny – 2019”.
O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego albo
potwierdzona data złożenia przesyłki. Wszelkie zgłoszenia złożone po 16 grudnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów
i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.
Kapituła konkursu dokona oceny projektów w terminie do
31 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie na uroczystej
gali w pierwszej połowie 2020 r.

Ideą konkursu jest promocja dobrych praktyk i inspirowanie do działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności Poznania dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Konkurs ma również na celu promocję w środowisku lokalnym
postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz
zasad projektowania uniwersalnego.
Zasady zgłoszenia:
1. Zgłoszenia kandydatur do konkursu mogą dokonać pełnoletnie osoby oraz stowarzyszenia, fundacje, instytucje, przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki organizacyjne. Jeden podmiot może zgłosić kilka projektów.
2. Podmiotami nagradzanymi będą osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
3. Do konkursu należy zgłaszać dobre praktyki, które są działaniami w trakcie realizacji lub zakończonymi w latach 2017-2019.
4. Konkurs finansowany jest z budżetu Miasta Poznania.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Laureaci nagradzani będą w następujących obszarach i kategoriach:
1. „Budownictwo dostępne”:
a) obiekty użyteczności publicznej (np. budynki administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, pomocy
społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług),

Szczegółowe informacje dotyczące
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu
„Poznań dostępny – 2019” znajdują się na:
http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta
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Apel o rezygnację z sylwestrowych
pokazów fajerwerków
LIST - APEL „ZIELONYCH” DO MIESZKAŃCÓW
Wielkimi krokami zbliża się koniec 2019 roku. Jak co
roku wiele osób bawiąc się na zabawach sylwestrowych używać będzie fajerwerków i sztucznych ogni.
Pamiętajmy jednak, że nawet małe, rodzinne pokazy fajerwerków, są źródłem hałasu i zadymienia.
W wielu miejscach Poznania w okresie zimowym
stężenia pyłów w powietrzu wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Nikogo nie trzeba więc
chyba przekonywać o szkodliwości oddychania takim powietrzem. Odpalanie fajerwerków tylko niepotrzebnie pogłębia ten problem.
Pozostając w kwestii szkodliwego działania środków pirotechnicznych nie można też zapominać
o zestresowanych ludzkimi fanaberiami zwierzętach. Właściciele zwierząt domowych przygotowu-

jąc się do zabaw sylwestrowych faszeruje swoje
zwierzęta silnymi środkami farmakologicznymi.
Dlatego apelujemy do Państwa, a za Państwa pośrednictwem do wszystkich mieszkańców Poznania,
o rezygnację z odpalania fajerwerków i organizowania pokazów pirotechnicznych w Sylwestra i Nowy
Rok! Nie zadymiajmy powietrza, którym wspólnie
oddychamy! Nie śmiećmy na ulicach i chodnikach!
Bawmy się po prostu nie niszcząc otaczającego nas
środowiska!
Mamy nadzieję, że nasz apel spotka się z Państwa
przychylnością.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Partia ZIELONI Poznań

Bieżące informacje od Rady Osiedla są zamieszczane w serwisie społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/RadaOsiedlaJezyce) oraz na stronie www.jezyce.poznan.pl,
gdzie można również znaleźć skład Rady, uchwały
oraz korespondencję urzędową wysyłaną i otrzymywaną przez Radę.
Plakaty informacyjne i „Nasze Jeżyce” wywieszane są też w gablotach na Placu Asnyka
oraz przy skwerze Dąbrowskiego-Janickiego.
Kontakt z Radą i Zarządem Osiedla Jeżyce
Z Radą można się skontaktować wysyłając pocztę na adres siedziby,
wrzucając list do skrzynki wiszącej w Domu Tramwajarza
przy ul. Słowackiego 19, pisząc na adres email osiedle_jezyce@um.poznan.pl lub poprzez wiadomość Facebook.
Dyżur Zarządu Osiedla i/lub Przewodniczącej Rady Osiedla odbywa się
w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18.00 w Domu Tramwajarza.
UWAGA: wszelkie terminy oraz miejsca sesji, dyżurów, posiedzeń zarządu i komisji oraz innych wydarzeń osiedlowych
prosimy sprawdzać w kalendarzu zamieszczonym na stronie internetowej Rady Osiedla Jeżyce
– terminy i miejsca podane w tabeli czasem ulegają modyfikacjom!

Wydawca
Miasto Poznań - Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20,61-706 Poznań

Skład i druk
Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl
Nakład
1500 egzemplarzy

Adres redakcji
Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań www.jezyce.poznan.pl
osiedle_jezyce@um.poznan.pl

Wirtualne wydanie
http://jezyce.poznan.pl/jezyce/nasze-jezyce/
Serwis internetowy zapewnia
Horyzont Technologie Internetowe sp. z o.o.,
ul. Półwiejska 24, 61-888 Poznań,
tel. 61 858 22 50, kom. 509 922 630,
www.horyzont.net

Redaktor naczelny Marek Jerzak
Redakcja Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Filip Schmidt, Krzysztof
Koch, Paweł Głogowski, Dawid Majewski, Helena Zadumińska
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