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Jeżyce w smogu
Wojciech Augustyniak*
Wraz z końcem jesieni do rozmów prowadzonych na jeżyckich ulicach i w mediach społecznościowych powrócił temat smogu. Skąd bierze się w powietrzu szkodliwy pył? Gdzie szukać informacji
o stanie powietrza i programie wymiany pieców? Co wynika z uchwały antysmogowej i gdzie zgłaszać
przypadki spalania śmieci? Odpowiedzi poniżej.
Co roku zimą powraca ten sam problem: powietrze
w Poznaniu zanieczyszczane jest drobnym pyłem,
wnikającym do płuc. Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych nie tylko w Europie, lecz na całym
świecie. Długotrwały kontakt ze smogiem to zagrożenie nawet dla zdrowego człowieka, szczególnie jednak
dla astmatyków, ludzi z chorobami krążenia, nadwagą, diabetyków, osób starszych, dzieci i innych szczególnie wrażliwych grup.

robami układu oddechowego (POChP, infekcje dróg
oddechowych, rak płuc) i krążeniowego.

Najbardziej narażeni na wpływ zanieczyszczeń na układ krążenia,
źródło: Polski Alarm Smogowy

Źródła emisji w Poznaniu i uchwała antysmogowa
Zgodnie z badaniami wykonanymi na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego w 2013 r., źródłami pyłów PM10 są
w Poznaniu (średniorocznie):
• przydomowe piece (57%)
• samochody (36%)
• przemysł (7%).
Podczas epizodów smogowych warto ograniczyć
przebywanie na zewnątrz. W ocenie sytuacji pomogą
nam czujniki, które pojawiły się na Jeżycach. Aż 6 czujników zainstalowano na budynkach szkolnych („Edukacyjna Sieć Antysmogowa”), a wyniki ich pomiarów
dostępne są na stronie esa.nask.pl. Z kolei wyniki
czujnika Airly przy Placu Asnyka znajdziemy na stronie: airly.eu/map

Dokąd trafiają główne składowe smogu?
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Ekspozycja prenatalna na pył zawieszony szkodzi
już w okresie płodowym, przekładając się na gorszy
rozwój układu nerwowego, w tym niższy iloraz inteligencji. Długotrwały kontakt z zanieczyszczeniami
powietrza wiąże się ze zwiększoną umieralnością
i skróceniem oczekiwanej długości życia, nawet przy
stosunkowo niskich stężeniach. Zanieczyszczone powietrze zwiększa m. in. umieralność związaną z cho-
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Emisja pyłów w Poznaniu według źródeł. Źródło: Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska.
Wykonawca: EKOMETRIA. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2015 r.

Do niedawna jedynym ograniczeniem w użytkowaniu
przydomowych pieców był ustawowy zakaz spalania
śmieci oraz spalania bioodpadów tam, gdzie prowadzona jest ich selektywna segregacja. W celu poprawienia jakości powietrza 18 grudnia 2017 r. Sejmik
Województwa Wielkopolskiego przyjął tzw. uchwały
antysmogowe dla Poznania i Wielkopolski. Obie weszły w życie 1 maja 2018 r. i zakładają, że:
• sprzedawane paliwa stałe (drewno i węgiel) muszą
spełniać odpowiednie normy (minimalna energetyczność 23MJ/kg, zawartość popiołu max 10%, wilgotność biomasy max 20%, zawartość siarki max 0,8%),
• instalowane piece na paliwo stałe muszą spełniać
normy 5 klasy lub być zgodne z dyrektywą ecodesign
(ich zaletą są m.in. mniejsza emisja i brak możliwości
spalania śmieci).
Ponadto dla osób posiadających piece starszego typu
przewidziano następujące okresy przejściowe:
• do 1 stycznia 2024 roku musi nastąpić wymiana
wszystkich kotłów bezklasowych zamontowanych
przed wejściem w życie uchwały,
• do 1 stycznia 2028 - kotły spełniające wymagania dla
klasy 3 lub 4,
• do 1 stycznia 2026 roku - miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed

wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań.
Zgodnie z uchwałą w budynkach, które mogą skorzystać z bardziej ekologicznego źródła ogrzewania (cieplika miejskiego, ogrzewania gazowego czy elektrycznego), zakazane jest palenie w piecach i kominkach
„w dniach następnych po dniu, w którym stwierdzono
przekroczenie normy dobowej PM10 i prognozuje się
utrzymanie stężeń przekraczających normę dobową

Emisja pyłów w mg/m3 dla różnych typów pieców. Źródło Polska Izba Ekologii
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 PM10”. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć w aplikacji „Atmosfera dla Poznania” (www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera).
Od 2018 roku również na Jeżycach można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca na bardziej
ekologiczny. Szczegóły można uzyskać na stronie
www.poznan.pl/kawka lub pod numerem telefonu:
61-878-40-61.
Gdzie szukać informacji o stanie powietrza?
Podstawowym źródłem wiedzy o aktualnym stanie
powietrza i pomiarach historycznych jest strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ): http://
powietrze.gios.gov.pl lub aplikacja na smartfony „Jakość powietrza w Polsce”. Zaletą tego źródła informacji jest:
• bardzo wysoka jakość pomiarów mierzona certyfikowanymi stacjami pomiarowymi.
Wadami są:
• mała liczba stacji pomiarowych (w Poznaniu są tylko
trzy automatyczne stacje);
• lokalizacja w dużym oddaleniu od źródeł emisji i zabudowań (np. ogród botaniczny);
• podawane wyniki stanowią średnią z godziny poprzedzającej (np. o 14:59 wskazywane są dane średnie
z okresu 13:00-14:00);
• interpretacja wyników wg. polskich norm (np. wyniki
PM10 powyżej 100 jednostek w większości krajów UE
stanowią poziom alarmowy, a wg. GIOŚ jest to stan
„umiarkowany”).
Powyższe wady powodują, że trudno używać czujników GIOŚ do szybkiego informowania mieszkańców
o tzw. epizodach smogowych.

Ul. Szamarzewskiego, 31 stycznia 2018, źródło: Youtube.pl

Jak zgłosić palenie śmieci lub odpadów zielonych?
Warto wiedzieć, że wraz z wejściem w życie obowiązku segregacji odpadów roślinnych, nie można ich już
spalać. W sytuacji, gdy odpadów jest więcej, niż jesteśmy w stanie zmieścić w przeznaczonym do tego pojemniku, warto rozważyć kompostowanie lub wywóz
odpadów zielonych do Stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP), czyli na
tzw. gratowiska.

Innym źródłem informacji są strony i aplikacje czujników oferowanych przez prywatne przedsiębiorstwa
i aplikacje. Zaletami tego rozwiązania są:
• duża liczba stacji pomiarowych;
• lokalizacja mierników wśród głównych źródeł emisji
i zabudowań;
• możliwość samodzielnej instalacji czujników;
• podawanie danych w czasie rzeczywistym (np. jako
średnia krocząca).
Wadami tych czujników jest:
• niższa jakość i dokładność wyników od stacji GIOŚ;
• duża wrażliwość na nietypowe wzrosty stężeń (np.
lokalizacja tuż obok komina).

Każdy, kto podejrzewa spalanie śmieci (co może sugerować np. gęsty dym o charakterystycznym ostrym
zapachu) lub spalanie odpadów zielonych (gałęzie,
liście itp.) może wysłać zgłoszenie do Straży Miejskiej
poprzez serwis: www.um.poznan.pl/mim/forms/sm_
zgloszenia.html lub telefonicznie pod nr 986. Warto
poprosić o numer zgłoszenia i w razie powtarzającej
się sytuacji wnioskować o sprawdzenie efektów kontroli.
Kontrolą palenisk zajmują się specjalnie wyszkoleni
strażnicy z Ekopatrolu. Od początku 2018 roku mogą
pobierać próbki z domowych pieców, które następnie
wysyłane są do laboratorium. Wszystko po to, żeby w razie potrzeby udowodnić nieuczciwe i zanieczyszczające
środowisko spalanie niedozwolonych odpadów.

Zazwyczaj prywatne czujniki o kilka do kilkunastu godzin wcześniej niż GIOŚ wskazują na powstający „epizod smogowy”, zatem warto korzystać z nich jako codziennego źródła ostrzeżeń. Z powodu ww. wad raczej
należy być jednak ostrożnym, jeżeli tylko jeden lub kilka czujników wskazują na nietypowy stan powietrza.

*część materiałów pochodzi z portalu Polski Alarm Smogowy
(polskialarmsmogowy.pl)
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Skwer Trzech Tramwajarek
FILIP SCHMIDT

Skwer przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego nie tylko doczekał się rewitalizacji,
ale też zyskał nowe patronki.
Wielu bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 nie
jest znanych szerszej społeczności, tak jak trzy
tramwajarki: Helena Przybyłek, Stanisława Sobańska i Maria Kapturska, które 28 czerwca prowadziły
demonstrantów ul. Dąbrowskiego pod budynek UB
przy ul. Kochanowskiego. Aresztowane i przesłuchiwane bestialskimi metodami nigdy już nie powróciły do zdrowia. Tak wspomina to jedna z nich: […]
nie tylko bili, ale i kopali. Ja zębów nie mam, wszystkie mi powybijali. Tam było morderstwo na ziemi.
[…] Bito mnie czymś twardym, uderzenia były takie
głuche. Może to był pręt stalowy. […] Stawiano mnie
twarzą do ściany z rękoma podniesionymi i bito po
całym ciele, szczególnie z upodobaniem po nerkach,
tak że moczyłam się krwią.

pada odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Z kolei z inicjatywy Rady Osiedla Jeżyce skwer został w ostatnich miesiącach poddany rewitalizacji:
• zwiększono powierzchnię biologicznie czynną, demontując bruk z części terenu;
• zasadzono kilkaset krzewów i nowe drzewa
(w miejsce tych rosłych, ale niestety spróchniałych);
• odnowiono zabytkowy murek oraz zamontowano
na nim siedziska;
• ustawiono wygodne ławki zgodne z katalogiem
mebli miejskich i ławki oraz pojemniki na śmieci;
• uruchomiono bezprzewodowy Internet, który
użytkownikom skweru użycza Republika Rytmu –
szkoła muzyki rozrywkowej.

Pragnąc upamiętnić bohaterki Fundacja Kochania
Poznania doprowadziła do nadania jeżyckiemu
skwerowi imienia Trzech Tramwajarek, a 23 listo-

Przy skwerze pojawi się jeszcze gablota informacyjna Rady Osiedla Jeżyce.

4

NASZE JEŻYCE nr 3 (207) grudzień 2018

Jakie będą nowe Jeżyce?
Michał Czepkiewicz, Filip Schmidt

W listopadzie 2018 r. po raz trzeci odbyły się konsultacje dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania na obszarze Jeżyce Północ, część C. Rada Osiedla wyraziła zaniepokojenie kierunkiem, w którym zmierzają kolejne wersje projektu, po raz kolejny wnosząc uwagi do planu
Jeżyce są najgęściej zabudowanym osiedlem śródmiejskim o niewielkiej ilości terenów zielonych i stale zmniejszającej się liczbie drzew przyulicznych,
a także rosnących problemach komunikacyjnych.
Dla podniesienia komfortu zamieszkiwania konieczne jest mądre kształtowanie nowo powstającej części osiedla. Dlatego w uchwale z dnia 6 grudnia 2018 r. radni osiedlowi wyrazili zaniepokojenie
postępującą prywatyzacją przestrzeni publicznej,
objawiającą się między innymi:

W każdej z tych spraw Osiedle złożyło wnioski do
projektu. Zwróciliśmy się też o wsparcie do przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP Łukasza Mikuły, dzięki któremu
zabezpieczono 10,5 mln zł na jeżycką zieleń oraz
poprosiliśmy o spotkanie z nowo powołanym wiceprezydentem odpowiedzialnym za politykę przestrzennną Bartoszem Gussem.
Prawo regulujące zagospodarowanie przestrzenne
jest w Polsce wysoce niedoskonałe, wystawiając
często miasto dążące do dbania o dobrą urbanistykę na wielomilionowe odszkodowania. Uważamy
jednak, że kwota kilku do kilkunastu milionów potrzebna do zabezpieczenia wykupu terenów pod
publiczne drogi, place, ciągi piesze i szpalery drzew
w nowo projektowanej części Jeżyc nie jest na tyle
duża, by wykraczała poza możliwości Poznania, jeżeli priorytetem władz będą tworzenie dobrej przestrzeni publicznej i zrównoważony rozwój.

• zaprojektowaniem na północy Jeżyc niemal wyłącznie dróg o charakterze wewnętrznym;
• ograniczeniem się przy wielu nowo projektowanych ulicach do wyznaczenia przedogródków, bez
uzupełnienia ich o obustronnie zlokalizowane szpalery drzew w pasie drogowym;
• niewielką liczbą projektowanych ciągów pieszych;
• dużą wysokością projektowanej zabudowy.

Teren objęty planami Jeżyce Północ, części C i F – klatka z animacji autorstwa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, dostępna pod adresem:
https://tinyurl.com/jezycepolnoc
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Mapa marzeń o zieleni
Filip Schmidt

Które jeżyckie działki wymagają uporządkowania, zagospodarowania zielenią i małą architekturą?
Takie pytanie otrzymaliśmy z miejskiego Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji. W odpowiedzi
Osiedle Jeżyce przygotowało zestawienie oparte na własnych obserwacjach oraz wpływających
w ostatnich latach wnioskach mieszkańców, wyliczające:
1. tereny, które w celu zazielenienia wymagałyby
pozyskania przez miasto (zaznaczone kolorem czerwonym);
2. miejskie działki, które należałoby zagospodarować zielenią (zaznaczone kolorem żółtym);
3. niewykorzystane obszary skrzyżowań ulic, które
można by pokryć zielenią (zaznaczone również kolorem żółtym).
4. obszary zazielenione lub odnowione w ostatnich
latach przez ROJ (zaznaczone kolorem zielonym).

Tzw. Nieformalny jeżycki plac zabaw przy ul. Mickiewicza odżył dzięki
mieszkańcom, którzy posprzątali teren i odświeżyli zabawki,
fot. K. Lesińska

Z kolei pośród tych działek, które są w posiadaniu
miasta, najlepszymi do zazielenienia wydają się:
• działki nr 116/1 i 116/2 (arkusz 10). Idealne miejsce
na tzw. park kieszonkowy i zielony łącznik między ulicami w bardzo gęsto zabudowanej okolicy. Teren był
przedmiotem petycji kilkuset mieszkańców: https://
www.petycjeonline.com/petycja_mylna_koscielna;
• teren wzdłuż muru Starego Zoo i obrzeże parkingu przy
Zoo, gdzie mógłby powstać pas zieleni ze ścieżką, poszerzając w ten sposób wąski chodnik;
• skwery u zbiegu ulic Kościelnej i Poznańskiej oraz Jeżyckiej i Nad Bogdanką;
• zaniedbane tereny w rejonie ulic Nad Bogdanką
i Norwida.

Zestawienie propozycji ROJ dotyczących terenów przeznaczonych pod
zieleń i place zabaw, https://tinyurl.com/jezyce-zielen2018

Pozyskania przez Miasto wymagałyby przede wszystkim:
• możliwie największe fragmenty terenów w pobliżu dawniej Wiepofamy tak, żeby oprócz planowanych osiedli powstał tam mały park, a ulice zdobiły szpalery drzew;
• działka 41/3 między ul. Kassyusza, Galla i Kadłubka,
dawniej tętniąca życiem, czego śladem jest zrujnowane boisko do koszykówki. Starania ROJ o jej zagospodarowanie zostały zablokowane z powodu postępowania własnościowego w Ministerstwie Skarbu. Teren
był przedmiotem petycji kilkuset mieszkańców: http://
zmienmy.to/petycja/zagospodarowanie-placu-miedzy-ulicami-kassyusza-i-kadlubka;
• zagrożony likwidacją plac zabaw przy ul. Mickiewicza,
dawniej użytkowany przez przedszkole nr 77 „Koraliki”.

Działka między ul. Mylną a Kościelną to jeden z elementów układu
zaproponowanego przez ROJ, zapewniającego choć minimalną ilość
zieleni
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spodarować i w ten sposób poszerzyć tereny zielone,
należą do nich przede wszystkim:
• skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej z Gajową, którego
ogromna powierzchnia mogłaby pomieścić zarówno
brakujące przejście dla pieszych idących do Zoo, jak
i dodatkową zieleń;
• skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z Gajową i Kochanowskiego, gdzie zwężenie ponadnormatywnego toru
jezdni pozwoliłoby uczynić skrzyżowanie bezpieczniejszym i stworzyć mały skwer
• skrzyżowanie ul. Kościelnej z Poznańską, gdzie tzw.
strefy martwe oferują sporo przestrzeni na to, by
umieszczając istniejące pasy jezdni obok siebie skrócić przejście dla pieszych, a jednocześnie wygospodarować dodatkową przestrzeń dla skweru.



Skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej z Gajową mogłoby być znacznie przyjaźniejsze dla pieszych i pokryte zielenią, bez szkody dla ruchu pojazdów

Pełną listę i opis propozycji Osiedla Jeżyce, przekazaną do Urzędu Miasta, można znaleźć na mapie na
stronie jezyce.poznan.pl lub https://tinyurl.com/jezyce-zielen2018

Jeśli chodzi o ulice i skrzyżowania, które bez szkody
dla płynności ruchu kołowego można by inaczej zago-

W skrócie
Filip Schmidt
ODBYŁO SIĘ
Rozstrzygnięto 25. edycję konkursu „Zielony Poznań”. Wśród jeżyckich balkonów najwyższe uznanie
komisji osiedlowej zdobyły te pielęgnowane przez
panią Karinę przy ul. Św. Floriana 8 oraz panią Kamilę
przy ul. Słowackiego 62. Za najpiękniejsze podwórko
na Jeżycach uznano to przy ul. Staszica 23a zgłoszone przez panią Marię oraz ponownie podwórko pani
Anny przy ul. Słowackiego 30. Najpiękniejsze jeżyckie
okno należy do pana Andrzeja z ul. Dąbrowskiego 47.
Żałujemy, że w II etapie konkursu komisja miejska
wyżej oceniła zgłoszenia przekazane z innych osiedli,
gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom za
udział oraz codzienną pielęgnację zieleni!

Na zdjęciu wykonanym smartfonem widać, jak ktoś smartfonem kręci
spektakl dotyczący smartfonów i ich wpływu na codzienność młodych,
fot. F. Schmidt

Jaka Olimpia przydałaby się Jeżycom? W listopadzie i grudniu 2018 r. prowadzono badania i konsultacje na temat nowego Społecznego Miejsca Kultury,
rozwijającego się za skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej
i Matejki – w miejscu dawnego kina „Olimpia”. Wkrótce mieszkańcy Jeżyc będą mogli korzystać z nowego
domu kultury, a tych w naszej części miasta nie ma
wiele.

Forum, odbyła się 6 grudnia w Domu Tramwajarza.
Aktor/k/ami była młodzież ze Szkoły Podstawowej
nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu, ale
udział wzięła także licznie przybyła publiczność, testująca różne zakończenia i rozwiązania historii. Projekt
finansowany ze środków ROJ oraz Monaru zrealizowali: Olga Stobiecka-Rozmiarek, Stanisław Gołębiewski
i Julia Gierczyk.

Młodzi tworzą Prestiż. Co zrobić, kiedy ktoś używając swojego supernowoczesnego telefonu zamieści w
Internecie koszmarne zdjęcie z Twoich urodzin z hashtagiem #porażka? Prapremiera niesamowitego spektaklu pt. „Prestiż”, zrealizowanego w formule Teatru

ODBĘDZIE SIĘ
Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego-Polna ma rozpocząć się na przełomie
zimy i wiosny 2019 r. i potrwać ok. pół roku. Wymienio- 
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Czujnik jakości powietrza pojawi się na Placu Asnyka
Dzięki głosom oddanym przez 315 mieszkańców
w konkursie zorganizowanym przez Avivę Osiedle
Jeżyce zostało wyposażone w czujnik jakości powietrza. Jest to czujnik firmy Airly zlokalizowany przy Placu Asnyka. To właśnie miejsce zaproponował radny
osiedlowy Wojciech Augustyniak, zapoczątkowując
zbieranie głosów. Pełen ranking zwycięskich adresów
można znaleźć na stronie: https://wiemczymoddycham.pl/ranking/

 na zostanie nawierzchnia chodników i jezdni, pojawi

się 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i 2000 bylin,
a skrzyżowania będą wyniesione i dzięki temu bezpieczniejsze. Miejsca postojowe po obu stronach ulicy
zostaną wyznaczone równolegle, a chodniki, obecnie
mające miejscami metr szerokości, będą dzięki temu
znacząco poszerzone.

Koniec kadencji Rady Osiedla Jeżyce! Dobiega końca VI kadencja ROJ. Następny numer „Naszych Jeżyc”
będzie zawierał podsumowanie działań radnych w latach 2015-2019, a 24 marca 2019 r. odbędą się wybory.
Gorąco zachęcamy do udziału i współdecydowania
o tym, kto będzie reprezentował mieszkańców Jeżyc
w Radzie Osiedla VII kadencji i dbał o ich interesy.

Tak będzie wyglądać ul. Jackowskiego, wizualizacja: NAP-PROJEKT

Wiwat seniorzy!
Filip Schmidt
Miasto ma do zaoferowania różne instrumenty wsparcia dla starszych osób
Czy wiesz, że jeśli jesteś seniorką lub seniorem, w Poznaniu masz możliwość za darmo dojechać taksówką
do urzędu lub lekarza? Możesz też skorzystać z darmowej pomocy fachowca, który wykona drobne naprawy
w domu („Złota rączka dla seniora”) lub z usługi „Książka dla Seniora” (wypożyczanie książek papierowych i do
słuchania oraz filmów z Biblioteki Raczyńskich z bez-

płatnym dowozem). Miasto oferuje też darmową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, a najnowsza propozycja dla seniorów oferowana w programie „Poznań Viva
Senior” to Poznańska Opaska Medyczna SOS, na której
umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące jej
właściciela: poważne choroby, przyjmowane leki, numer
telefonu do bliskiej osoby. Informacje na temat wszystkich wyżej opisanych propozycji można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 33 44.

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.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20 w Domu Tramwajarza odbywa się
dyżur Przewodniczącej Rady Osiedla i/lub Zarządu Osiedla.
Wydawca
Miasto Poznań - Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20,61- 706 Poznań
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
Redaktorka naczelna Hanna Zagulska
Redakcja Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Agata Wojtczak, Michał
Czepkiewicz, Jacek Piotrowski, Filip Schmidt, Jakub Pytel, Stanisław Gorzelańczyk

Skład i druk
Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl
Nakład
1200 egzemplarzy
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
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