Egzemplarz bezpłatny

nr 1 (192) WRZESIEŃ 2015 ROK

www.jezyce.poznan.pl

ISSN 1427-2768

DOBRA CZY ZŁA KAPONIERA?
Realizowany obecnie projekt Kaponiery
jest jedną z dłużej trwających i niestety prowadzonych z wielkimi trudnościami inwestycji
w Poznaniu. Wielokrotne zmiany zakresu robót (w tym nie planowana rozbiórka i odbudowa Mostu Uniwersyteckiego) nie tylko radykalnie podniosły koszty projektu, ale również
drastycznie wydłużyły czas realizacji. Przypomnijmy tylko, że inwestycja ta miała być
ukończona na Euro 2012. Tymczasem okazuje się, że właściwym terminem jest Euro 2016
nie rozgrywane w Poznaniu, lecz we Francji.

Najgorsze jest jednak to co nadchodzi
Zamknięcie Kaponiery na 6 lat spowodowało duże problemy w komunikacji publicznej i samochodowej, gigantyczne straty czasu
w przejazdach tramwajów i straconym czasie
stojących w korkach kierowców. A co za to
otrzymamy? Wydaje się, że efekt komunikacyjny będzie nawet gorszy od stanu przed remontem!
c.d. na str. 4-5
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Drodzy czytelnicy i czytelniczki,
z wielką radością oddajemy do Waszych rąk nowy
numer „Naszych Jeżyc”, czasopisma redagowanego przez radnych osiedlowych. Ukazuje się ono po
przerwie spowodowanej zmianą kadencji rady osiedla. Przepraszamy wszystkich, którzy długo czekali
na nowe wydanie. „Nasze Jeżyce” będą odtąd wychodzić regularnie i mamy nadzieję, że będą ważnym
źródłem informacji o tym, co dzieje się na Jeżycach
oraz forum wymiany opinii na tematy istotne dla naszej dzielnicy. Pracujemy też nad tym, aby uatrakcyjnić w przyszłości szatę graficzną oraz udostępnić wydanie internetowe.
Od kwietnia działa nowa Rada Osiedla Jeżyce.
W wyniku wyborów mandaty uzyskało siedmiu dotychczasowych radnych oraz czternaścioro nowych
osób należących do koalicji „Odmieńmy Jeżyce”.
Rada i Zarząd Osiedla, których pracami mamy zaszczyt kierować razem z Olą Sołtysiak-Łuczak, będą
dążyć do tego, aby Jeżyce zmieniały się na lepsze.
Oto najważniejsze cele, które sobie obecnie stawiamy oraz podjęte w ostatnich miesiącach i planowane
działania, które mają je realizować.
1. Komunikacja między radą
i mieszkańcami oraz transparentność
Bardzo nam zależy, aby Rada Osiedla była traktowana jako partner mieszkańców i ich przedstawiciel i aby komunikacja między radą i mieszkańcami
przebiegała jak najsprawniej. Dlatego też, po pierwsze, uruchomiliśmy na nowo stronę internetową Rady
Osiedla (jezyce.poznan.pl) oraz profil Facebook (https://www.facebook.com/pages/Rada-Osiedla-Jeżyce). Staramy się publikować na nich informacje
o istotnych wydarzeniach na Jeżycach, ale też – udostępniamy informacje o działaniach Rady: na stronie
można zapoznać się z m. in. uchwałami i ich projektami, planami wydatków osiedla oraz pełną korespondencją między Radą a innymi podmiotami. Jesteśmy
pierwszym osiedlem w Poznaniu, na którym każdy
mieszkaniec może sam i na bieżąco zapoznawać się
z pismami, które osiedle wysłało lub otrzymało i w ten
sposób śledzić bieg wydarzeń w interesujących go
sprawach.
Po drugie – konsultacje społeczne. Chcielibyśmy,
aby istotne sprawy dotyczące Jeżyc, w tym zwłaszcza
inwestycje, były zawsze przedmiotem otwartej dyskusji. Dlatego Rada przeprowadziła w czerwcu konsultacje z mieszkańcami ulicy Jackowskiego, których wyniki będą brane pod uwagę przez ZDM przy tworzeniu
wariantowego projektu remontu tej ulicy (szerzej na
ten temat piszą w osobnym artykule Jacek Piotrowski i Michał Klincewicz). Zabiegamy też w Urzędzie
Miasta i jednostkach miejskich, aby przeprowadzono
rzetelne konsultacje na temat powstającego obecnie
projektu przebudowy ul. Dąbrowskiego.
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Po trzecie, na rok 2016 planowane są szeroko zakrojone konsultacje i warsztaty służące do stworzenia
strategii rozwoju Jeżyc na kolejne lata. Projekt czeka
jeszcza na zaopiniowanie go przez jednostki miejskie.
2. Zadbanie o zielone Jeżyce: przywrócenie drzew
i zieleni tam, gdzie uległy one dewastacji, dbanie
o zielone skwery i miejsca odpoczynku.
Jednym z priorytetów obecnej Rady Osiedla jest
rekultywacja jeżyckiej zieleni, która na przestrzeni
ostatnich 20 lat uległa silnej degradacji, oraz rozwój
zielonych terenów rekreacyjnych. Mają temu służyć
następujące podjęte w ostatnich miesiącach działania.
Po pierwsze, Rada zabiega o miejski grant inwestycyjny na rewitalizację skweru przy skrzyżowaniu
ulic Jackowskiego i Gorczyczewskiego.
Po drugie, jeszcze w tym roku zostaną wykonane
nasadzenia drzew i krzewów w kilku miejscach, w których dawniej się znajdowały, ale uległy zniszczeniu.
Na ten cel Zarząd Dróg Miejskich otrzymał 26 tys. złotych z pieniędzy znajdujących się w planie wydatków
osiedla.
Po trzecie, trwają prace nad projektem poprawienia Placu Asnyka – jednej z najbardziej kosztownych
i kontrowersyjnych inwestycji ostatnich lat. Będziemy
zabiegać o realizację kolejnych postulatów mieszkańców i organizacji społecznych zgłaszanych przez
ostatnie dwa lata, w tym m. in. o zmniejszenie powierzchni kostki granitowej oraz dostawienie huśtawek dla dzieci.
3. Starania o uczynienie Jeżyc czystymi,
pięknymi i mądrze zaplanowanymi
To trzeci obszar działań Rady podjętych w ostatnich miesiącach.
Po pierwsze, udało się nakłonić Radę Miasta do
ponownego skierowania do konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżyce
Północ B, do którego przygotowaliśmy szereg uwag
(więcej na ten temat pisze w osobnym artykule Michał Czepkiewicz). Pracujemy obecnie nad uwagami
do kolejnych planów zagospodarowania Jeżyc, które
mają zostać wywołane.
Po drugie, Rada zabiega o szeroką dyskusję nad
projektem ul. Dąbrowskiego, poddanie rzetelnym
konsultacjom społecznym kilku wariantów tej inwestycji oraz przedstawienie wyników badań i analiz,
które pomogłyby w podjęciu optymalnej decyzji na
temat jej kształtu. Rada opowiada się też przeciwko,
zakładanemu w najnowszej wersji projektu, zwężeniu
chodników na Dąbrowskiego między Rynkiem Jeżyckim a Roosevelta.
Po trzecie, prowadzone są drobne działania mające na celu poprawienie estetyki i czystości dzielnicy,
w tym starania o umieszczenie na ulicach Jeżyc do-

www.jezyce.poznan.pl

datkowych koszy na śmieci, a także – o wymianę koszy na Rynku Jeżyckim na takie, które lepiej będą zapobiegać roznoszeniu się nieprzyjemnych zapachów.
4. Jeżyce bezpieczne
i wygodne do poruszania się
Większe bezpieczeństwo i komfort poruszania się
po dzielnicy – to pragnienie ogromnej liczby mieszkańców Jeżyc. Oto działania zmierzające do jego zaspokojenia, podejmowane w tym roku.
Po pierwsze, zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Jackowskiego, która rozpocznie się w przyszłym roku (zob. osobny tekst Jacka Piotrowskiego
i Michała Klincewicza).
Po drugie, w najbliższych miesiącach wykonane
zostaną remonty chodników przy ul. Galla Anonima,
ul. Przybyszewskiego oraz punktowe naprawy chodników na różnych ulicach Jeżyc.
Po trzecie, trwają rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich na temat uspokojenia ruchu na lokalnych ulicach Jeżyc – działań zmierzających do zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów i zmniejszenia prędkości pojazdów na ulicach lokalnych do 30
km/h.
Po czwarte, zabiegamy o poprawienie projektu
Ronda Kaponiera, tak by ruch na rondzie odbywał się
w bardziej komfortowych warunkach (szerzej na ten
temat piszą Włodzimierz Nowak i Michał Klincewicz
w tekście otwierającym ten numer).
5. Kultura i animacja kulturalna
Jeżyce to nie tylko miejsce, w którym się śpi. Na
Jeżycach coraz więcej się dzieje, a zawdzięczamy
to aktywności niezwykłych ludzi, takich jak ci, którzy
tworzą rozmaite konstrukcje w Zakładzie (zob. osobny artykuł), ci, którzy otworzyli w Domu Tramwajarza
Centrum Amarant, pełniące obecnie funkcję jeżyckiego domu kultury czy ci, którzy od lat animują okolice
Kiosku przy ul. Jackowskiego, a także niezliczona rzesza innych, których w tym miejscu nie zdołalibyśmy
wymienić.
Rada Osiedla wspiera jeżyckie organizacje kulturalne w pozyskiwaniu grantów miejskich oraz przeznacza w planie wydatków środki na realizację szeregu imprez kulturalnych (z których największą były Dni
Jeżyc, przygotowane przez Centrum Amarant), a także zajęć dla dzieci, na czele z koloniami i półkoloniami
(zob. zdjęcia z tych wydarzeń na stronie 10). Jeszcze
w tym roku zostanie też zakupiony rzutnik multimedialny oraz sprzęt nagłaśniający i wygłuszeniowy,
z których będą mogły korzystać podmioty kulturalne
działające na naszym osiedlu w celu realizacji profesjonalnych koncertów, pokazów kinowych i innych
przedsięwzięć.
Zabiegamy też w rozmowach z urzędnikami miejskimi o zachowanie obecnego sposobu wykorzysta-
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nia terenów dawnych Poznańskich Zakładów Graficznych przy ul. Wawrzyniaka. Teren dawnych PZG od
kilku lat zmienia się w centrum kultury i sztuki, miejsce
wspólnego majsterkowania oraz rozwijania młodego
biznesu. Znajduje się tam znany w całym Poznaniu
otwarty warsztat Zakład, galeria Czapski, pracownie
młodych projektantów (np. Kuluza, MyBag, pracownia linorytu), startupy, miejsce prób dla zespołów
muzycznych. Mimo trzykrotnych aukcji na szczęście
nie znalazł się nikt chętny na kupienie tego terenu, istnieją jednak plany przekazania tego terenu szpitalowi
przy ul. Polnej.
6. Jeżyce przyjazne dla dzieci
Na Jeżycach brakuje placów zabaw i przestrzeni
dla dzieci, a infrastruktura, którą dysponują szkoły
i przedszkola jest często zniszczona. Z kolei ulice,
dawniej pełne dzieci, są teraz zazwyczaj niebezpieczne z uwagi na wzmożony ruch samochodowy.
W celu stopniowej zmiany takiego stanu rzeczy
Rada postanowiła przeznaczyć kilkadziesiąt tysięcy
złotych w planie wydatków na 2016 rok na remonty
i urządzanie placów zabaw oraz boisk. Jeszcze w tym
roku zostanie też wykonana modernizacja placu zabaw przy ul. Kadłubka. Bezpieczeństwo dzieci jako
uczestników ruchu ma z kolei poprawić jego uspokajanie (zob. punkt 4).
Jednocześnie – potrzeby inwestycyjne jeżyckich
szkół i przedszkoli są tak duże, że nie da się ich zrealizować z niewielkiego budżetu, jaki oddawany jest
do dyspozycji Rady Osiedla. Dlatego będziemy zabiegać o ich realizację także wśród radnych i urzędników
miejskich.
***
Zachęcamy raz jeszcze do korzystania ze strony
internetowej Rady Osiedla. Można tam znaleźć szereg
uchwał, pism i dokumentów zawierających szczegóły
dotyczące działań opisanych wyżej oraz wielu innych.
Zwracamy się też z gorącą prośbą do wszystkich, którzy chcą wspólnie odmieniać Jeżyce: zgłaszajcie się
proszę do nas! Każda pomoc jest bardzo mile widziana. Praca osiedlowa to praca społeczna. Tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie coś zdziałać.
Ogromnie dziękujemy tym, którzy już wsparli nas
w pracy, w tym wolontariuszom pomagającym przy
realizacji konsultacji dotyczących ul. Jackowskiego,
budowie strony internetowej oraz fotografującym stan
jeżyckich chodników.
Filip Schmidt
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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DOBRA CZY ZŁA KAPONIERA?

Jednocześnie całkowicie usunięto ruch
c.d. ze str. 1
pieszy z Kaponiery, nawet dla osób przechoCelem przebudowy było – oprócz wybu- dzących z przystanku na przystanek np. nadowania nowego przystanku PST u stóp Ka- przeciw hotelu Mercure.
poniery - poprawienie warunków podróży dla
komunikacji miejskiej, ruchu pieszego i samo- Ani dla kierowców
chodowego. Niestety żaden z tych postulatów
Wprowadzenie śluz przeznaczonych dla
nie będzie spełniony. A stanie się tak dlatego,
rowerzystów
skróci czas w jakim samochoże poprzednie władze miasta wybrały najgorszą możliwą opcję budowy ronda, lekceważąc dy będą mogły wjeżdżać na Kaponierę (o ok.
prowadzone przez samo miasto konsultacje 10%). Samochody jadące na 3 pasmowym
społeczne (2010) i negatywny głos specja- rondzie będą też musiały wyprzedzać jadąlistów do zarządzania ruchem, w tym analizy cych wolniej rowerzystów. Zmniejszy to płynzamówione przez samo miasto w firmie BIT ność ruchu,prędkość przejazdu i spowoduje
znaczne niebezpieczeństwo kolizji.
(w 2013 r, już po zaczęciu inwestycji!).
Co zatem zmieni się na gorsze?

Ani dla rowerzystów

Podstawową zmianą na Kaponierze jest
wprowadzenie ruchu rowerowego w formie
tzw. śluz, czyli pasa przed oczekującymi na
zielone światło kierowcami, przeznaczonego
dla rowerzystów. Rozwiązanie to jest często
stosowane na Zachodzie, ale nigdy na tak
dużych skrzyżowaniach jak Kaponiera. Służy
ono bezpiecznemu i płynnemu ustawianiu się
do lewoskrętu rowerzystów z pasa rowerowego wytyczonego na ulicy. W naszym innowacyjnym w skali świata rozwiązaniu służy nie do
skrętu, ale jako bramka zatrzymująca rowerzystów przed wjechaniem na skrzyżowanie.

Za każdym razem rowerzysta będzie musiał najpierw zjechać na drogę rowerową,
poczekać na dodatkowych światłach przed
śluzą, wjechać do niej, zatrzymać się, by potem móc pojechać w następnym cyklu razem
z samochodami, nawet na szczególnie niebezpiecznych lewoskrętach.
Rozwiązanie to spowoduje więc utratę
płynności ruchu i narażenie rowerzystów na
niebezpieczne przejeżdżanie na lewoskręcie.
Nigdy nie zdarzy się, że rowerzysta przejedzie skrzyżowania na wprost „na zielonym”,
bez jednego zatrzymania!
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Ani dla pieszych
W starym realizowanym projekcie niemożliwe będzie legalne przejście pomiędzy dwoma
przystankami na Moście Uniwersyteckim czy
na ul. Roosevelta naprzeciw hotelu Mercure,
nawet w celu przesiadki. Piesi, w tym osoby
z niepełnosprawnością, starsi oraz rodzice
z wózkami zostaną zmuszeni do przekraczania ronda pod ziemią. Nawet z jednego peronu przystanku na drugi! Gwoli ścisłości trzeba dodać, że zamontowane zostaną schody
ruchome i windy. Jednak windy są zawodnym
i czasochłonnym rozwiązaniem niepotrzebnie
stworzonego problemu.
Nowa Kaponiera
Wizja realizacji Starej Kaponiery wg dawno
zarzuconych idei, wbrew woli społeczeństwa
wyrażonemu w konsultacjach z maja 2010r.
skłoniła społecznika Włodzimierza Nowaka
wraz z grupą specjalistów zarządzania ruchem i działaczy miejskich (lista uczestników
projektu podana pod artykułem) do stworzenia własnego projektu zmian na Kaponierze.
Społeczny projekt Nowej Kaponiery opiera
się na dwóch założeniach: minimalne koszty
wprowadzenia zmian, przy maksymalnej poprawie warunków ruchu dla wszystkich jego
uczestników.
Lepiej dla wszystkich uczestników ruchu
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stępność dla osób posiadających problemy w poruszaniu i szybsze przesiadanie
się pasażerów. A warto wspomnieć, że pas
tramwajowy na Roosvelta obsługiwać będzie również ruch autobusowy.
Realizacja założeń projektu społecznego
Nowa Kaponiera w stosunkue do starego projektu poprawi też parametry ruchu samochodowego.
Niskie koszty i czas realizacji
Zmiany w projekcie wiążą się z wymalowaniem pasów na jezdni, wytyczeniem przejść
dla pieszych, obniżeniem krawężników przy
przejściach, kilkoma sygnalizatorami, odrobiną dodatkowych kabli i zmianą programów
sygnalizacji. Nie są to koszty istotne z punktu
widzenia znaczenia Kaponiery dla Poznania
jak i wielkości całej inwestycji (prawdopobobnie ok 1%).
Poparcie Rady Osiedla Jeżyce
Rada Osiedla Jeżyce uchwałą z dnia 26
sierpnia 2015 poparła realizację projektu
w kształcie zaproponowanym w projekcie
Nowej Kaponiery i oczekuje od władz miasta
jak najszybszej realizacji rozwiązańwskazanych w projekcie.

Mieszkańcy Jeżyc liczą że w ten sposób
uzyskają wygodniejsze połączenie z miaNowa Kaponiera w przeciwieństwie do stem i to przy użyciu każdego środka transstarej wersji proponuje wygodne i bezpiecz- portu.
ne rozwiązania dla kierowców, rowerzystów
i pieszych.
Zespół opracowujący
Zasadnicza zmiany polegają na:
koncepcję Nowej Kaponiery.
• Wprowadzeniu wydzielonego pasa rowerowego w każdym kierunku (usunięciebrak Michał Beim, Jakub Chrzanowski,
śluz rowerowych) – co spowoduje brak ko- Joanna Gabiś, Paweł Głogowski,
lizji ruchu rowerowego i samochodowego Tadeusz Mirski, Włodzimierz Nowak,
i przyspieszenie przejazdu dla obu rodza- Jeremi Rychlewski, Mateusz Wróbel
jów pojazdów.
• Wprowadzenia przejść dla pieszych na
Tekst
całym rondzie – co spowoduje lepszą doMichał Klincewicz, Włodzimierz Nowak
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JACKOWSKIEGO – ZIELONA ALEJA CZY ASFALTOWY TRAKT?
SZUKANIE POROZUMIENIA PRZEZ KONSULTACJE SPOŁECZNE.
Konsultacje społeczne są ważnym elementem
tworzenia rozwiązań przyjaznych mieszkańcom
dzielnicy i wszystkim jej użytkownikom. Udział
bezpośrednio zainteresowanych w podejmowaniu decyzji jest podstawą działania obecnej Rady
Osiedle Jeżyce i dlatego rozpoczęliśmy konsultacje
społeczne remontu chodników ul. Jackowskiego
(na całej długości czyli od ul. Kraszewskiego do
ul. Długosza). W roku 2015 planowane jest opracowanie projektu, realizacja remontu to 2016r.
Co jest najważniejsze dla mieszkańców
Rada Osiedla reprezentuje wobec miasta mieszkańców dzielnicy, dlatego nadrzędnym celem konsultacji było określenie, jakie elementy planowanego remontu są dla nich najważniejsze. Konsultacje
objęły wszystkich mieszkańców ulicy Jackowskiego. Rozdano 350 ankiet (po jednej na gospodarstwo domowe), otrzymano 80 odpowiedzi , co stanowi 24% rozdanych ankiet.
Ulica jest wygodna tylko dla kierowców,
mieszkańcy chcą więcej
Tylko kierowcy w większości ocenili komfort poruszania się jako średni, wysoki i bardzo wysoki.
Pozostali użytkownicy (piesi, rowerzyści, rodzice,
osoby z niepełnosprawnościami) ocenili w większości komfort jako niski lub bardzo niski (od 68%
do 100% respondentów).
Propozycje zmian które zostały ocenione jako najbardziej potrzebne:
• więcej zieleni (73%) i więcej drzew (70%),
• ruch powinien być spowolniony (62%),
• więcej powierzchni dla pieszych (56%),
• więcej miejsc parkingowych, ale bez pogarszania
warunków poruszania się pieszych (53%).
Czy jest zgoda
na zmniejszenie liczby miejsc parkingowych?
Badani wypowiedzieli się również w kwestiach
bardziej kontrowersyjnych, związanych z miejscami
parkingowymi.
Likwidację części miejsc parkingowych na korzyść
nowych drzew i zieleni zaakceptowałoby 49% badanych, przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 38%
uczestników badania.
Likwidację części miejsc parkingowych na korzyść wzrostu komfortu ruchu pieszych zaakceptowałoby 56% badanych, przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 33% uczestników badania.

fot. Barbara Rapp

Co jeszcze denerwuje?
Mieszkańcy zasygnalizowali problemy związane
z parkowaniem interesantów Starostwa Powiatowego i szpitala na Polnej, powszechnie łamanie zasad
parkowania, w tym parkowanie w miejscach niedozwolonych i terenach zielonych.
Co dalej ?
We wrześniu planowany jest wybór przez ZDM
firmy opracowującej projekt - mieszkańcy mogą także zgłaszać swoje propozycje biur, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe. W procesie
projektowania ponownie zostaną oni zaproszeni do
udziału w konsultacjach.
Podziękowania
Rada Osiedla dziękuje następującym osobom za
współpracę w przygotowaniu i opracowaniu wyników ankiet:
Januszowi K. – za roznoszenie ankiet,
Piotrowi N. – za zgodę na ustawienie punktu oddawania ankiet w jego sklepie,
Milenie R. – za wprowadzenie danych i ich opracowanie w arkuszu Excel,
Tomaszowi N., Jerzemu R., Grzegorzowi T. – za koordynację pracy zespołów przy podstolikach warsztatowych.
Jacek Piotrowski, Michał Klincewicz
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ZAKŁAD
Zakład Makrespace jest jednym z wielu niezwykłych i inspirujących przedsięwzięć prowadzonych na
terenie kompleksu dawnych Poznańskich Zakładów
Graficznych. Wśród małych biznesów, pracowni, sal
prób i galerii, Fundacja Animatornia stworzyła miejsce
dla twórców, pasjonatów, hobbystów i ludzi pragnących nabyć umiejętności z zakresu stolarstwa, ślusarki, spawania, krawiectwa, poligrafii, elektroniki i druku
3d oraz wielu, wielu innych dziedzin.

W Zakładzie drzwi stoją otworem dla każdego przez
6 dni w tygodniu od pn-pt od 16 do 21, a w soboty
od 12 do 21. Można do nas przyjść pracować, bawić
się, uczyć lub po prostu spotkać fascynujących ludzi
i nasiąknąć postindustrialną atmosferą. Korzystanie
z zakładowego warsztatu jest symbolicznie odpłatne
- dzięki temu Fundacja opłaca czynsz, media i uzupełnia stan narzędzi. Funkcjonując jako organizacja
pozarządowa, Fundacja Animatornia może starać się
również o środki na projekty w ramach których niektórzy mogą skorzystać z Zakładu za darmo. Przykładem
takich działań jest rozpoczęty w czerwcu projekt „Jeżyce 2.0”, który współfinansowany jest przez Miasto
Poznań w ramach konkursu Centrum Warte Poznania
2015. W ramach projektu grupa mieszkańców Jeżyc
bezpłatnie weźmie udział w dwóch różnych zakładowych warsztatach, a zdobyte umiejętności przełoży na
zbudowanie przedmiotów użytkowych, które zaistnieją w przestrzeni Jeżyc.

Zakład poza warsztatem, hobbystami, twórcami,
mentorami i uczniami to przede wszystkim idea samowystarczalności i samoedukacji oraz dwie nadrzędne
zasady, które głoszą, że każdy może się wszystkiego
nauczyć oraz, że wszystko może się jeszcze przydaćJ
Chcąc szerzyć tą ideę organizujemy różne akcje
otwarte dla mieszkańców Poznania. Przykładem jest
Noc Majsterkowicza, podczas której można zarówno
poobserwować pracę na warsztacie lub budowę niesamowitych maszyn o zupełnie zaskakujących funkcjonalnościach, jak i wziąć udział w działaniach, które
do tej pory wydawały się być poza naszym zasięgiem.
Można drukować w technologii 3d, coś samodzielnie
uszyć, zaprojektować przedmiot do wycięcia na frezarce CNC lub nauczyć się sztuki lutowania. Drugą
z rozpoznawanych już akcji jest Napraw Nie Wyrzucaj,
podczas której przez kilka godzin można przyjść do
Zakładu i wspólnie ze specjalistą naprawić ważny dla
nas sprzęt.
Zakładnikom zależy na szerzeniu wiedzy i umiejętności na tematy, od których w procesie tradycyjnej
edukacji zostaliśmy odsunięci - począwszy od prostej
pracy z drewnem, metalem, poprzez szycie, na druku
3D kończąc.
O miejsce o tak ogromnym potencjale, jakim jest
Zakład, ale i cały kompleks PZG (Poznańskich Zakładów Graficznych) należy dbać, aby nie zniknęły z poznańskiej i jeżyckiej mapy.
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„JEŻYCE PÓŁNOC”: PLANY MIEJSCOWE,
KTÓRE ZADECYDUJĄ O PRZYSZŁOŚCI JEŻYC
Północno-zachodnia część Jeżyc będzie
podlegała w najbliższych latach intensywnym
przemianom. W opracowaniu są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które
określą przyszły charakter zabudowy i sposób
funkcjonowania tej części osiedla. Na znajdujących się tam terenach poprzemysłowych może
zamieszkać nawet kilka tysięcy nowych mieszkańców. To od zapisów planu będzie zależało
nie tylko intensywność zabudowy mieszkaniowej, ale też możliwość zapewnienia podstawowych funkcji takich jak edukacja, rekreacja
i handel. Zapisy planu wpłyną także na układ
transportowy. To ważna sprawa dla Jeżyc, więc
polecamy ją uwadze mieszkańców i zapraszamy do wypracowania wspólnego stanowiska.

Jakiego terenu dotyczy plan?
Teren planów “Jeżyce Północ” zawiera się
między ulicami Żeromskiego, Dąbrowskiego,
Kościelną, a nasypem kolejowym od strony
północnej (mapka). Teren obejmuje około jedną czwartą część osiedla. Obecnie znajdują się
tam między innymi zamknięte zakłady Wiepofamy i Goplany, wiele firm prywatnych, kilka szkół,
a nawet fragment lasu o powierzchni 2 hektarów. Obecnie mieszka tam około półtora tysiąca osób. Prace nad planem trwają już od 2011
roku1, a w międzyczasie został on podzielony
na pięć części, oznaczonych literami od A do F.
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Czego dotyczą plany miejscowe?

Dlaczego ten plan jest ważny?

Plan miejscowy określa dopuszczalne sposoby zagospodarowania terenu. Nie decyduje
o szczegółach inwestycji, ani terminach realizacji, ale może ograniczać wysokość zabudowy
i określać rozmieszczenie klas użytkowania, takich jak zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleń parkowa czy usługi sportu i rekreacji.
Plan definiuje też minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej, czyli pokrytej roślinnością. Mogą być w nim też umieszczone zapisy
dotyczące urządzeń reklamowych i szyldów,
kształtu dachów, rodzaj ogrodzeń itp. Zakres
zapisów możliwych do zawarcia w planie reguluje ustawa2. Po uchwaleniu planu, szczegóły
inwestycji zależą od inwestorów, takich jak deweloperzy lub miasto, jednak wszystkie muszą
być zgodne z zapisami planu.

Przebudowa ulicy Św. Wawrzyńca nie tylko
zmieni układ transportowy ale też wpłynie na
warunki życia okolicznych mieszkańców, a przy
nieodpowiednim poprowadzeniu może pogorszyć dostęp z Jeżyc do Parku Sołackiego. Części C, E i F z kolei zadecydują o intensywności
i charakterze przemian na terenach poprzemysłowych. Czy teren ten będzie rozwijał się
harmonijnie nawiązując do pozostałych części
Jeżyc? Jak wielu nowych mieszkańców będzie
mogło tam zamieszkać? Jaka będzie wysokość
zabudowy? Czy istniejąca zieleń zostanie zachowana? Czy będzie wystarczająco miejsca
by zapewnić dla nowych mieszkańców szkoły,
przedszkola, boiska i nowe tereny zieleni? Odpowiedzi na te pytania zawarte będą w planach
i od nich zależy funkcjonowanie Jeżyc w najbliższych kilkunastu a nawet kilkudziesięciu latach.

Co się aktualnie dzieje z planami?
Nad planami pracuje aktualnie Miejsca Pracowania Urbanistyczna. Najbardziej zaawansowane są prace nad częściami B i D. Rada
Osiedla Jeżyce zgłosiła uwagi do części B,
położonej na zachód od ulicy Janickiego. Plan
proponowany przez MPU dopuszczał wysoką
zabudowę, nawet do 24 metrów (około 8 pięter) oraz możliwość wprowadzenia intensywnych funkcji usługowych. Nie zabezpieczał też
zachowania funkcji edukacyjnych, sportu i rekreacji. W uwagach zaproponowaliśmy między
innymi ograniczenie dopuszczalnej wysokości
zabudowy i ochronę korzystnych dla mieszkańców funkcji. Opracowana jest też część D dla
ulicy Kościelnej3. Następna w kolejności jest
część A, która zadecyduje o charakterze przebudowy nowej ulicy Św. Wawrzyńca. Ulica ma
zmienić charakter na tranzytowy, co znacznie
zmieni układ stransportowy Jeżyc.

Jak można się zaangażować?
Stoi przed nami wiele decyzji mocno wpływających na rozwój osiedla i jego życie codzienne.
Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców
do kontaktowania się z Radą Osiedla Jeżyce,
wypowiadania się na ten temat i dyskutowania.
Zapraszamy do pisania wiadomości na nasz
adres mailowy Osiedle_Jezyce@um.poznan.
pl podając w tytule “Jeżyce Północ” lub pocztą
na adres ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.
Zapraszamy także do śledzenia naszej strony
http://jezyce.poznan.pl i profilu “Rada Osiedla
Jeżyce” na Facebooku. Będziemy tam informować o dlaszych pracach i wydarzeniach związanych z pracą nad planami.
Opracowanie:
Michał Czepkiewicz

Uchwała Rady Miasta Poznania nr XVII/186/VI/2011 z dnia 2011-08-30 dostępna pod adresem http://bip.
poznan.pl/
2
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717, dostępna pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
3
Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie MPU pod adresem http://mpu.pl/plany (oznaczenia Sed
i Seb)
1
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KOLONIE JEŻYCKICH DZIECI

Dzieciaki na plaży

Na wycieczce do Muzeum Straży Pożarnej

Odpoczynek przy fontannie

Na lodach

Zdjęcia organizatora kolonii

Wycieczki rowerowe
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JEŻYCKI KLUB SENIORA
W lipcu tego roku zaczął ponownie działać Jeżycki Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Jeżyczanie.
Spotkania ponownie odbywać się będą w Domu
Tramwajarza: w środy i czwartki, w godz. 16:00 –
18:00. Nasza działalność opiera się na aktywności
klubowiczów w zakresie towarzyskim i społecznym
na rzecz innych mieszkańców, głównie seniorów.
Będziemy kontynuować program opracowany
od chwili naszego zaistnienia w Domu Tramwajarza
w 2012r. Chcemy organizować wyjazdy turystyczne,
oraz coroczne wczasy dla seniorów nad morzem.

Chcemy spotykać się przy kawie i muzyce, a także
organizować różne warsztaty i spotkania.
Na dzień dobry, w dniu 7.07.2015r miał miejsce
wyjazd Klubu nad Jezioro Kierskie na żaglówki.
Brało w nim udział 13 osób. Korzystając z gościnności klubu żeglarskiego Posnania, jak i pięknej,
słonecznej pogody w tym dniu, mogliśmy pływać
jachtem przez wiele godzin po jeziorze. Żeglowanie
prowadził j.s.m. Teodor Szmyt. Pływanie zakończone było grillem. Był to już kolejny wyjazd na żagle,
organizowany przez Stowarzyszenie Jeżyczanie.
Stanisław Gorzelańczyk
Prezes Stowarzyszenia Jeżyczanie

PLAC ZABAW
PRZY UL. KADŁUBKA
Dwa razy w roku wymieniany jest piasek w piaskownicy na placu zabaw przy ul. Kadłubka. Druga
w tym roku wymiana piasku odbyła się w sierpniu
br. Uzupełniono również piasek pod urządzeniami
zabawowymi. Jeszcze w tym roku wykonane będą
niezbędne prace remontowe na placu zabaw.
Tekst i zdjęcia: Barbara Rapp
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MIESZKAŃCY MAJĄ DOSYĆ BAŁAGANU NA JEŻYCACH
Śmietnik i psia toaleta to wieloletni obraz terenu
na narożniku ulicy Dąbrowskiego i ul. Roosevelta,
vis a vis Teatru Nowego. Taki widok, to niezbyt zachęcające zaproszenie na Jeżyce, zwłaszcza dla
wielu gości z Polski i z zagranicy. Grupie młodych
ludzi znudził się ten bałagan i postanowili stopniowo go uporządkować.
Ku ich zdziwieniu nie spodobało się to niektórym
posiadaczom psów, a z kolei zachwyceni byli przechodnie i ludzie starsi, którym marzą się tu ławeczki,
aby można było ulżyć zmęczonym nogom. Mamy

nadzieję, że władze Poznania pomogą mieszkańcom Jeżyc zaprowadzić tu porządek i utworzyć ładny skwer.
Na zdjęciach grupa jeżyckiej młodzieży, która
w upale sprząta śmieci i chwasty, a w chwilach odpoczynku planuje w jaki sposób zagospodarować
ten teren.

Tekst i zdjęcia: Barbara Rapp
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NOWA WIATA NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM NA UL. ŻEROMSKIEGO
W 2014 r. Rada Osiedla Jeżyce przeznaczyła fundusze na postawienie dodatkowych wiat na przystankach tramwajowych na ul. Dąbrowskiego przy
ul. Polnej, na ul. Dąbrowskiego za Rynkiem Jeżyckim w kierunku centrum oraz na przystanku autobusowym na ul. Żeromskiego.
Istniejące niewielkie wiaty były niewystarczające
dla oczekujących pasażerów komunikacji miejskiej.
Spośród wymienionych powyżej lokalizacji, zamontowana została jedynie dodatkowa wiata na ul. Żeromskiego, przy ul. Dąbrowskiego, dla pasażerów
jadących w kierunku ul. Niestachowskiej. Zgodnie
z życzeniem ROJ, ławka wewnątrz wiaty jest dłuższa, dzięki czemu więcej osób będzie mogło usiąść.
Zauważyliśmy jednak, że w rejonie przystanku przydałby się większy kosz na śmieci, ponieważ wokół
znajduje się dużo niedopałków papierosów i innych
śmieci.
Dwie pozostałe przewidziane do zamontowania
wiaty na ul. Dąbrowskiego nie zostaną ustawione,
ponieważ okazało się, że w październiku 2014r. Miasto przystąpiło niespodziewanie do opracowania

projektu modernizacji ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ul. Mostu Teatralnego do ul. Przybyszewskiego-Żeromskiego. Tak więc do czasu modernizacji
ul. Dąbrowskiego, pasażerowie będą gnieździć się
pod małymi wiatami, co zwłaszcza gdy pada śnieg
lub leje deszcz, jest szczególnie nieprzyjemne.
Tekst i zdjęcie: Barbara Rapp

SKUTKI SILNYCH I PORYWISTYCH WIATRÓW
W czasie ostatniej burzy wiele
drzew zostało poważnie uszkodzonych. Zdrowe gałęzie łamały
się jak zapałki. Przypadkiem idąc
ulica Jackowskiego, w rejonie
budynku nr 21, zauważyłam leżące młode drzewo. Korzenie były
jeszcze w ziemi. Jedynie podpory

zostały połamane. Powiadomiłam
o tym Wydział zieleni ZDM, mając nadzieję, że może uda się to
drzewo uratować. Wydział Zieleni ZDM podjął szybkie działania.
Drzewo zostało prawidłowo ustawione, jednak gałęzie musiały zostać usunięte. Miejmy nadzieję,

że w przyszłym roku drzewo wypuści nowe gałęzie i drzewo będzie uratowane.

Tekst i zdjęcie: Barbara Rapp
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“PARK KIESZONKOWY, CZYLI JAK ODMIENIĆ SKWER
PRZY GORCZYCZEWSKIEGO I JACKOWSKIEGO?”
Niewielki kawałek zieleni, teraz nieco pożółkłej od upałów, u zbiegu ulic Gorczyczewskiego i Jackowskiego. Jeszcze kilka lat temu mało
kto zwracał na niego uwagę. Położony między
warsztatem samochodowym a ulicą, pozbawiony infrastrktury i dających cień drzew, nie zachęcał do przychodzenia. Dwa lata temu w ramach Generatora Malta powstawał tam Ogród
Jeżyce, ale oprócz wspominienia pikników,
kilku krzewów i rzeźby-stołu skwer niewiele zyskał. Od czasu gdy pojawiło się więcej ławek,
więcej jest też odwiedzających. Miejsce jednak
wciąż ma więcej potencjału niż uroku. Jak to
zmienić?
Gdy w maju tego roku grupa Komitywa poprosiła nas o pomoc w organizacji hakatonu1 a Jeżycach, pomyśleliśmy, że może to być świetna
okazja by wykorzystać ich zaangażowanie i doświadczenie. Ta nieformalna grupa, składająca
się z socjologów i projektantów, ma już całkiem
duże osiągnięcia w kwestii zwiększania partycypacji społecznej i wspierania dialogu między
władzami miasta a mieszkańcami.

Podczas gdy programiści pracowali w Zakładzie nad oprogramowaniem, w teren ruszyły cztery grupy badaczy. Jednym z miejsc był
skwer przy Jackowskiego i Gorczyczewskiego.
Celem odwiedzin było przeprowadzenie sondy
z użytkownikami przestrzeni – osobami, które korzystają skweru, i tymi, które go mijają.
W grupie pierwszej znalazły się głównie osoby
starsze, które w ramach spaceru wykorzystują
skwerowe ławki, szukając na nich odpoczynku
oraz właściciele psów, wyprowadzający swoje zwierzaki na spacer. Drugą grupę stanowiły
osoby, które zamieszkują okolicę lecz skwer
kojarzą z miejscem parkingowym (nieopodal
można zaparkować auto) bardziej niż wypoczynkowym. Spotkanie przebiegło owocnie.
Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzeby związane z estetyką takie jak zaniedbana i niekoszona trawa, brak kwiatów, byt mała ilość koszy na
śmieci, a także na brak oświetlenia, nierówny
chodnik i brak poczucia odrębności miejsca.
Nie minęło wiele czasu, a pojawiła się możliwość wykorzystania zebranej wiedzy. W czerw-
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cu dowiedzieliśmy się o możliwości starania się
o “grant miejski”2 na przebudowę skweru i od
razu zabraliśmy się do pracy, oczywiście kontynuując współpracę rady osiedla z Komitywą.
Spotkania i dyskusje zaowocowały koncepcją
uwzględniającą wcześniejszą pracę z mieszkańcami.
Zadaliśmy sobie pytanie, co możemy zrobić,
aby ożywić skwer i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. Potrzebę odrębności miejsca
chcieliśmy zapewnić odgradzając je od znajdującego się obok zakładu samochodowego oraz
ulic. Odgradzając – nie zamykając. Dlatego pomyśleliśmy o odgradzaniu roślinnością: wikliną
oraz wysoką trawą. Na skwerze planujemy także
postawienie dwóch stolików, przy których mieszkańcy będą mogli wypić razem kawę, poczytać
gazetę lub zagrać w gry planszowe. Odpowiedzią
na brak czystości będzie ustawienie dodatkowych
koszy na śmieci oraz specjalnego kosza dla właścicieli psów – tak, aby ułatwić im sprzątanie po
swoich pupilach. Ciekawym pomysłem jest także
tablica informacyjna, na której mieszkańcy będą
mogli czytać i zawieszać lokalne ogłoszeniaPomysły przedstawiliśmy na wizualizacjach i skonsultowaliśmy z mieszkańcami w ostatnią niedzielę
lipca. Poprowadziła je grupa Komitywa.
Projekt został przyjęty pozytywnie. Mieszkańcy
przychylnie wypowiadali się na temat zaproponowanej koncepcji, w szczególności dodatkowych
miejsc, przy których można odpocząć, wyrównania chodnika oraz dodatkowego oświetlenia
skweru. Ważnym aspektem było dla nich także
odgrodzenie przestrzeni, dzięki któremu – być
może w przyszłości - stworzone zostanie poczucie
przynależności do tego miejsca. Świetnym pomysłem byłoby włączenie mieszkańców we wspólne
odnawianie skweru, np. zaplatanie wiklinowego
płotu. Komitywa z chęcią włączy się w tego typu
działania.Zależy nam, by niektóre elementy skweru powstały wspólnie z mieszkańcami. Dlatego
proponujemy razem z Zakładem zorganizowanie
warsztatów podczas których mieszkańcy okolicy
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będą mogli wspólnie zaprojektować i wykonać
dodatkowe urządzenia. Nie wiemy jeszcze jakie
to będą urządzenia – to zadanie dla Was, czytelników i mieszkańców!
Podczas prac inspirowaliśmy się idę parków
kieszonkowych. Wywodząca się z języka angielskiego nazwa “pocket park” oznacza małe
parki, które mimo rozmiaru mieszczą w sobie
wiele ciekawych i korzystnych dla mieszkańców funkcji. Pozwalają na wypoczynek wśród
zieleni, spotkania mieszkańców, organizowanie
wydarzeń – słowem, to co potrzebne by w wolnej chwili miło spędzić czas na zewnątrz. Od
zwykłych skwerów różnią się wyposażeniem
umożliwiającym wiele różnych aktywności oraz
zaangażowowaniem mieszkańców w ich tworzenie i funkcjonowanie.
Przy okazji prac mieliśmy okazję dowiedzieć
się nieco więcej na temat przyszłości tego terenu. A szykują się duże zmiany. Na sąsiedniej posesji przy Jackowskiego 47 powstanie
niedługo budynek mieszkalny. Inwestor, czyli
Echo Investment S.A., zobowiązał się umową
z Miastem do przebudowy ulicy i chodnika oraz
posadzenia drzew i krzewów na skwerze. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem dewelopera, który okazał się otwarty na współpracę.
Dzięki temu uzgodniliśmy zkres zmian, tak by
obie inwestycje się uzupełniały. Nawiązaliśmy
też współpracę z właścicielem warsztatu, panem Krzysztofem Żakiem, który zaoferował pomoc podczas przebudowy skweru.
Z końcem lipca złożyliśmy wniosek. Mamy
nadzieję na pozytywne jego rozpatrzenie i uzyskanie środków na przebudowę. A tymczasem dziękujemy tym, którzy nam pomogli, czyli
wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział
w warsztatach i konsultacjach, grupie Komitywa za poprowadzenie procesu i Kolektywowi
Kąpielisko za cenne sugestie i porady.
Michał Czepkiewicz,
Magdalena Urban, Hanna Rzepecka

Hakaton (od “hakować”, czyli łamać kod komputerowy i “maraton”, bieg na 42,195 km) to wydarzenie,
podczas którego programiści i społecznicy wspólnie tworzą przydatne oprogramowanie. Hakaton organizowany przez Komitywę dotyczył aplikacji Wysadź ulicę służącej do projektowania przestrzeni publicznych.
2
Konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta – osiedli, zasady
którego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 412/P/2013 z 7 czerwca 2013 r.
1
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Sierpniowe kwiaty dla naszych czytelników (fot. B. Rapp)

www.jezyce.poznan.pl

JEŚLI MASZ CIEKAWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE JEŻYC, TO ZAPRASZAMY
DO CZYNNEGO TWORZENIA
NASZEGO OSIEDLOWEGO PISMA
„NASZE JEŻYCE”
WAŻNE TELEFONY DLA MIESZKAŃCÓW
Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym
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.

Remont ul. Dąbrowskiego w rejonie ul. Przybyszewskiego (fot. B. Rapp)

MIEJSCA DYSTRYBUCJI GAZETKI
- ul. Słowackiego - Urząd Miasta WWJP pok. 150
- ul. Słowackiego – przychodnia
- ul. Dąbrowskiego 23 - piekarnia, cukiernia „Jagódka”
- ul. Dąbrowskiego - „Kolporter” przy Rynku Jeżyckim
- ul. Dąbrowskiego – apteka „Przy Rynku Jeżyckim”
- ul. Dąbrowskiego - piekarnia „Liczbańskich”
- ul. Dąbrowskiego - apteka „Arnika”
- ul. Kraszewskiego - apteka „Euro”
- ul. Kraszewskiego – piekarnia/cukiernia „Kurasiak”
- ul. Polna - apteka „Wielkopolska”		
- ul. Galla – przychodnia
- ul. Galla – apteka „Zakątek”		
- ul. Szamarzewskiego – apteka „Prima”
- ul. Gorczyczewskiego - sklep spożywczy
- ul. Jackowskiego - Wawrzyniaka - sklep Livio
- ul. Szamarzewskiego/Staszica - sklep „Zbyszko”
- ul. Poznańska/Mylna – sklep
- ul. Mylna – cukiernia/piekarnia
- ul. Sienkiewicza/Reja – sklep spożywczy
- ul. Bukowska – WRK
- ul. Zwierzyniecka – Stare ZOO
- ul. Dąbrowskiego – Teatr Nowy
PONADTO GAZETKI OTRZYMUJĄ:
- Gimnazjum nr 61 – ul. Słowackiego
- Gimnazjum nr 60 – ul. Bukowska
- Szkoła Podstawowa nr 71 – ul. Przybyszewskiego
- Szkoła Podstawowa nr 36 – ul. Słowackiego
- Szkoła Podstawowa nr 23 – ul. Norwida
- Zespół Szkół Specjalnych nr 107 – ul. Dąbrowskiego
- Przedszkole „Galileo” – ul. Słowackiego
- Przedszkole „Koraliki” – ul. Mickiewicza
- Przedszkole „Jarzębinki” – ul. Janickiego
- Przedszkole „Pod Topolą” – ul. Galla
- Biblioteka Raczyńskich, filia nr 20 – ul. Słowackiego
- Biblioteka Raczyńskich, filia nr 3 – ul. Jackowskiego
- Biblioteka Wojewódzka – ul. Prusa
- DPS – ul. Bukowska
- WRK – ul. Bukowska

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)
Wydawca: Miasto Poznań
Adres Rady Osiedla Jeżyce: ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,
I piętro, p.149, tel. 61 878 47 44, na ten numer można dzwonić
w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18.30 - 19.30, podczas dyżuru.
www.jezyce.poznan.pl
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