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Odnawiamy Jeżyce!
Jak będzie wyglądało osiedle za kilka lat?
MAREK JERZAK

Przystanki wiedeńskie przy rynku
Jeżyckim, piękne skwery w ciągu
ul. Kościelnej - to tylko niektóre z inwestycji, na których szczególnie zależy nowej radzie osiedla Jeżyce. Które
z inwestycji powinno udać się zrealizować już niebawem, a które będą
musiały poczekać nieco dłużej?
Jeżyce to jedno z najgęściej zaludnionych osiedli Poznania. Jego śródmiejskie położenie, oprócz wielu atutów,
wiąże się też niestety z trudnościami.
Na ulicach panuje coraz większy ruch
i to nie tylko samochodowy. Wąskie
chodniki przy ul. Dąbrowskiego niekiedy z trudem mieszczą pieszych.
W obliczu zapowiadanych inwestycji
mieszkaniowych na poprzemysłowych terenach, np. po zakładach Goplany, możemy być raczej pewni, że
osiedle stanie się jeszcze gęściej zaludnionym obszarem. Stąd konieczność wprowadzania zmian i inwestowania między innymi w infrastrukturę
drogową.

Ciąg dalszy na str. 6-7

Fyrtel się bawił

URBAct czyli lepsze
szkoły na Jeżycach

Przyspieszone kursy tańca,
różnego rodzaju warsztaty i spektakle. W połowie
maja jeżyczanie bawili się
na dorocznych Dniach Jeżyc. Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem, z tego wydarzenia, autorstwa Dawida Majewskiego.
mj, dm

Poziom edukacji w szkołach jest jednym
z warunków utrzymania atrakcyjności
przez osiedle. Ten natomiast na Jeżycach
ma już się tylko poprawiać. Wszystko dzięki nowemu projektowi o nazwie URBact.
Jakie zmiany przyniesie?
(ASŁ)

Ciąg dalszy na str. 4-5

Ciąg dalszy na str. 3
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Nowe skwery przy Sienkiewicza
Zamiast aut i chwastów wreszcie będzie miejsce, w którym będzie można przysiąść i odpocząć - cieszą
się mieszkańcy okolic ulicy Sienkiewicza. Już niebawem przy ulicy pojawią się cieszące oko zmiany.
Chodzi o skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z Gajową. Na wniosek
rady osiedla powstał projekt nowej organizacji przecięcia obu
ulic. Jego celem było zwiększenie
bezpieczeństwa przechodniów
a także stworzenie przyjaznego
i zielonego miejsca. Skutkiem
kończących się prac projekto-

wych będzie inwestycja, po zakończeniu której na północnej
stronie Sienkiewicza na odcinku
od Gajowej do Kochanowskiego powstanie niewielki skwer
z krzewami oraz ławkami. Uda
się go stworzyć dzięki niewielkiemu zwężeniu szerszej w tym
miejscu ul. Sienkiewicza.

W hołdzie bohaterom Czerwca 1956 r.
Spektaklem, ale także biegiem pamięci uczczą Jeżyce oraz cały Poznań 63. rocznicę Wydarzeń Czerwcowych.
Wiele starć pomiędzy robotnikami, a aparatem władzy miało miejsce właśnie na Jeżycach i to dlatego
właśnie tu odbywać się będzie wiele rocznicowych
obchodów, a w ich ramach między innymi:
21 czerwca godz. 22:00
„Trzy Tramwajarki/Czerwiec’56” - spektakl plenerowy stara zajezdnia tramwajowa, ul. Gajowa
23 czerwca godz. 11:00
Bieg Pamięci Poznański Czerwiec ’56
start przy zajezdni tramwajowej, ul. Gajowa
28 czerwca
godz. 9:45 - składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową
dawna zajezdnia MPK, ul. Gajowa
(przemarsz uczestników z ul. Gajowej na ul. Dąbrowskiego, na Skwer im. Trzech Tramwajarek,
a następnie na ul. Kochanowskiego, pod pomnik
Poległych w Powstaniu Poznańskim 28-30 czerwca
1956 r)
godz. 10:30 - złożenie wspólnej wiązanki kwiatów,
skwer im. Trzech Tramwajarek,
ul. Dąbrowskiego

godz. 11:00 - uroczystość przy Pomniku Poległych
w Powstaniu Poznańskim 28-30 czerwca 1956 r.,
ul. Kochanowskiego
godz. 11:45 - złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, ul. Kochanowskiego
Zachęcamy do wzięcia udziału w obchodach, których pełen program znajduje się na www.poznan.pl
w zakładce Czerwiec 56 - historia, obchody
oprac. mj
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Jackowskiego nie do poznania
Z kurzu i hałd ziemi powoli wyłania się nowe oblicze ul. Jackowskiego. Choć do remontu
pozostał jeszcze odcinek od
strony ulicy Polnej, to w bliższej
ul. Kraszewskiego części podziwiać już można szeroki, pokryty
granitowymi płytami chodnik,
nowo nasadzone drzewa oraz
pozbawioną dziur jezdnię dla samochodów. Nie zabrakło oczywi-

ście też miejsca dla rowerzystów.
W dalszym etapie inwestycji zostaną też wyniesione skrzyżowania z Wawrzyniaka oraz Polną, co
ma znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo pokonujących skrzyżowanie pieszych. Dodatkowo
na odcinku między Polną a Gorczyczewskiego pojawią się nowe
miejsca parkingowe. Zakończenie prac na całej długości ulicy

planowane jest na koniec października bieżącego roku.

URBAct czyli lepsze szkoły na Jeżycach
ALEKSANDRA SOŁTYSIAK-ŁUCZAK
Budowa, zabiegającego o lepsze finansowanie jeżyckich szkół, zespołu osiedlowego - to tylko jedno
z wielu zadań, jakie będą realizowane w ramach programu URBAct. Ma on w znaczący sposób wpłynąć
na rozwój jeżyckiej młodzieży poprzez wprowadzanie w szkołach innowacyjnych metod nauczania.

Podglądamy
Szwecję, Szwecja
podgląda Jeżyce

URBAct to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów
Miejskich. Jego celem jest zaznaczenie roli miast
i dzielnic, jaką odgrywają w obliczu coraz bardziej
złożonych przemian społecznych. URBAct pomaga
wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody w obszarze ekonomii, edukacji czy
spraw społecznych.

By jeżyckie placówki
szły z duchem czasu,
a dzieci poznawały
w równym stopniu,
jak nasi sąsiedzi świat,
naukę oraz zdobywali
kompetencje społeczne, trzeba ciągłych inwestycji. Konieczne jest wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania, które choćby nauczą dzieci
pracy w zespole. Z tych wszystkich powodów jeżyckie szkoły, Rada Osiedla Jeżyce wraz z Wydziałem
Rozwoju Miasta Poznania weszły w projekt unijny,
URBAct On BOARD. Projekt ten polega na wymianie
doświadczeń w ramach sześciu krajów Unii Europejskiej (Hiszpanii, Portugalii, Francji, Estonii, Szwecji i Polski-Jeżyc). To właśnie Jeżyce zostały objęte
tym programem. Do tej pory w ramach programu,
odpowiedzialne za jego wdrażanie osoby podglądały pracę swoich koleżanek i kolegów w Hiszpanii
oraz Szwecji.

Nowatorskie jeżyckie szkoły
Przekładając na konkretne działania, na Jeżycach
program ma pomóc w poznawaniu nowych metod
nauczania a także sposobu ich implementacji w jeżyckich szkołach. To także podniesienie prestiżu
szkół poprzez wprowadzanie w nich nowatorskich
rozwiązań.
Temat edukacji był w Polsce, za sprawą strajku nauczycieli, donośnie słyszany w debacie publicznej.
Jeżyc ten temat także dotyczy. Obowiązkiem Rady
Osiedla Jeżyce jest zadbać o tych najmłodszych
mieszkańców. Rada Osiedla Jeżyce co roku przeznacza około 30 proc. swojego budżetu na szkoły
i przedszkola. Nie jest to kwota wystarczająca, bo
i potrzeby są ogromne.
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Fyrtel się bawił!
Fotoreportaż Dawida Majewskiego z tegorocznych Dni Jeżyc
Warto było przyjść! Kto nie przyszedł, ten trąba!
- śmiali się uczestnicy tegorocznych Dni Jeżyc. Inni
przyszli ze swoimi znajomymi, np. ze Szczecina. Pytali, czy nasza dzielnica zawsze tak tętni życiem, bo
ich zdaniem w ogóle nie trzeba z Jeżyc ruszać się na
Stary Rynek, by dobrze się najeść i pobawić.

I faktycznie, w tym roku atrakcji było bez liku. Organizująca wydarzenie Estrada zaprezentowała
wyjątkowo bogaty program. - Kosztowało to nas
wiele pracy ale warto było - mówi Marta Maciejewska Estrady. W tym roku, w pierwszym dniu można było wziąć udział
między innymi w jarmarku lokalnych rzemieślników, czy wysłuchać koncertu Malwiny Paszek. Był
też przyspieszony kurs tańca i potańcówka przy akompaniamencie
Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Na drugi dzień organizatorzy zapraszali na spektakl teatralny
oraz plenerowe warsztaty ceramiczne. Nowi mieszkańcy Jeżyc
mogli wziąć udział w wycieczce
z przewodnikiem po dzielnicy. Tegoroczne Dni Jeżyc zamknął koncert Przema Urbaniaka z Wujkiem
Ogórkiem. Jak widać kto nie był,
ten trąba, ale na pocieszenie publikujemy kilka zdjęć, z niektórych
jeżyckich wydarzeń.
4

NASZE JEŻYCE nr 1 (209) czerwiec 2019

5

NASZE JEŻYCE nr 1 (209) czerwiec 2019

Odnawiamy Jeżyce!
Jak będzie wyglądało osiedle za cztery lata?
MAREK JERZAK

Kapitalny remont rynku Jeżyckiego wraz z budową przystanków wiedeńskich na Kraszewskiego i Dąbrowskiego, czy
poprawa organizacji ruchu w rejonie ulic: Poznańskiej, Kościelnej i Jeżyckiej - to tylko niektóre
z postulatów niesionych sztandarach wyborczych przez zwycięską koalicję „Odnawiamy Jeżyce”. Które uda się zrealizować
w pierwszej kolejności, a na które inwestycje poczekamy dłużej?
Jak nie wiadomo o co chodzi, to
zwykle chodzi o pieniądze. I tak
właśnie jest w przypadku planowanych jeżyckich inwestycji.
Niestety, chętnych, by głęboko
zaglądać do miejskiego worka
z pieniędzmi, jest więcej osiedli.
Jedną z ról radnych osiedlowych
jest jednak lobbowanie na rzecz
jak najszybszej realizacji najbardziej pilnych inwestycji. I to
bierzemy sobie za cel jako nowi
radni.
Jeżyce razy dwa?
W obliczu planowanej budowy
osiedla na terenach poprzemysłowych między ul. Dąbrowskiego a Św. Wawrzyńca niecierpiącą
zwłoki sprawą będzie zapewnienie płynności ruchu na okolicznych ulicach. Docelowo na
nowych osiedlach, których budowa już się rozpoczęła (osiedle
Goplana przy ul. Św. Wawrzyńca)
zamieszkać może nawet 20 tys.
mieszkańców. Oznacza to, że
nas jeżyczan za kilka lat będzie
prawie dwa razy więcej. Co więc
robić, by dzielnica nie stanęła

w korkach? Zależy nam bowiem
na poprawianiu jakości życia
na Jeżycach a nie pogarszaniu.
Dlatego ze szczególną uwagą będziemy przyglądać się wszelkim
ruchom wykonywanym przez
miasto.
Co z tunelem?
Najpilniejszą wydaje się budowa nowej ul. Św. Wawrzyńca. To
jej zadaniem będzie przejęcie
dużej części ruchu z nowo budowanych osiedli. Inwestycja ta
jest już zaplanowana i ruszy w
przyszłym roku. Będziemy się jej
przyglądać jako radni osiedlowi
by inwestycja nie stała się katorgą dla obecnych mieszkańców
Św. Wawrzyńca.
Wielu mieszkańców Jeżyc obawia się, że wraz z oddaniem jej
do użytku, w potężnych korkach
stanie cała ul. Kościelna. W jej odblokowaniu pomogłoby poszerzenie tunelu pod trasą kolejową
na Szczecin. Poszerzony przejazd
6

- na co zwróciliśmy uwagę jako
radni władzom miasta - mógłby
udrożnić przejazd, ale z drugiej
strony stałby się także zachętą do
korzystania z Kościelnej jako drogi tranzytowej pomiędzy innymi
odległymi dzielnicami na północy i południu Poznania. Z tego
względu projekt poszerzenia tunelu jest w tej chwili na etapie
studialnym. Jeśli miałoby dojść
do rozbudowy tunelu, z pewnością będziemy optować za taką
organizacją ruchu, która będzie
w pierwszej kolejności wygodna
i optymalna dla mieszkańców
osiedla.
Koniec z autostradą
na poznańskiej?
Z poszerzeniem tunelu czy bez,
jedno jest raczej pewne. Koniecznością będzie zmiana organizacji
ruchu na wielu jeżyckich ulicach.
Dotknie ona wreszcie ul. Poznańskiej i Kościelnej, o co koalicja
Odnawiamy Jeżyce zabiegała
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podczas kampanii do ostatnich
wyborów. Również i urzędnicy
miejscy zdają się od pewnego
czasu dostrzegać sygnalizowane
przez nas problemy związane
z tymi ulicami. Ich przebudowa
jest konieczna i to w trybie pilnym, najlepiej jeszcze przed oddaniem do użytku nowego Św.
Wawrzyńca. Ulice te muszą przestać pełnić rolę przelotowych
dróg szybkiego ruchu.
W wyniku kontroli wojewody
okazało się, na co rada osiedla
zwracała uwagę już wcześniej,
że niezgodna z przepisami jest
szerokość chodników. Są one po
prostu zbyt wąskie, by gwarantować bezpieczeństwo pieszym.
Należy je poszerzyć. Między innymi z tego względu bardzo prawdopodobne jest zwężenie ul. Poznańskiej i Jeżyckiej do jednego
pasa (nie na całej długości) bez
odwracania kierunków ruchu, co
było kiedyś rozważane.
Dąbrowskiego
kontra Wierzbięcice
Między innymi pod wpływem
nacisków radnych osiedlowych
poważnie analizowany już w tej
chwili jest remont Dąbrowskiego
wraz z budową przystanków wie-

deńskich i rynku Jeżyckiego. To
duża inwestycja i niestety w obliczu szybko rosnących kosztów
budowlanych istnieją poważne
obawy dotyczące finansowania prac. Podobne środki w tym
samym czasie potrzebne są na
remont Starego Rynku i rynku Łazarskiego. W złym stanie
jest także ul. Wierzbięcice. Nie
zamierzamy jednak się poddawać. W tej chwili trudno znaleźć
w Poznaniu ulicę i rynek o większym natężeniu ruchu pieszego.
W związku z tym uważamy, że
w pierwszej kolejności remonty muszą odbyć się na Jeżycach
i o to będziemy walczyć!
Przez cały czas radni osiedlowi
nie zapominają też od przebu-
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dowie skweru w ciągu pomiędzy
nitkami ul Kościelnej. Gotowy
jest już projekt wykonawczy zakładający stworzenie nowych
alejek i nasadzeń. Zgodnie z założeniami znajdzie się tez miejsce na niewielkie zbiorniki wodne. Na przeszkodzie realizacji
planu stoi kwestia urządzeń gazowniczych, które w tym miejscu
planowała umieścić gazownia.
Będziemy starali się znaleźć rozwiązanie w postaci innej lokalizacji dla aparatury technicznej.
Mamy nadzieję, że uda się w najbliższym czasie zagwarantować
finansowanie tej inwestycji i już
niedługo będziemy mogli cieszyć
oczy nową zielenią i alejkami wijącymi się wśród oczek wodnych.
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Skład nowej
Rady Osiedla Jeżyce
Drodzy Sąsiedzi, z wieloma z Was
mieliśmy przyjemność rozmawiać o problemach naszego osiedla jeszcze w trakcie kampanii
wyborczej. Dziękujemy za Waszą
obecność na naszych piknikach
i wiecach, dziękujemy też za

inspirujące dyskusje. W końcu
dziękujemy za Wasze głosy w wyborach i to nie tylko te oddane na
zwycięskie kandydatury. Każdy
oddany w wyborach głos był tak
samo ważny. Był on dowodem
na to, że los Jeżyc nie jest Wam

obojętny i macie go w Waszych
sercach, podobnie jak i my. Dlatego, prosimy Was raz jeszcze,
rozmawiajcie na temat naszej
dzielnicy ze swoimi przyjaciółmi,
sąsiadami ale i z nami. Jesteśmy
do Waszej dyspozycji.

Wasi Radni osiedla Jeżyce
Wojciech Augustyniak
Piotr Delimata – członek
Zarządu Osiedla Jeżyce
Adam Dzionek –
z-ca przewodniczącego
Zarządu Osiedla Jeżyce
Paweł Głogowski –
członek Zarządu Osiedla Jeżyce
Marek Jerzak
Magda Kielar
Krzysztof Koch

Justyna Kuberka
Marcin Kucza
Dawid Majewski
Tomasz Miderski
Paweł Mleczak
Adam Pakulski
Grzegorz Pakulski
Jacek Piotrowski –
z-ca przewodniczącego
Zarządu Osiedla Jeżyce
Aleksander Raźniewski

Anna Sarbak –
wiceprzewodnicząca Rady
Osiedla Jeżyce
Filip Schmidt – przewodniczący
zarządu Zarządu Osiedla Jeżyce
Aleksandra Sołtysiak-Łuczak –
przewodnicząca Rady
Osiedla Jeżyce
Piotr Urbaniak
Helena Zadumińska –
zastępczyni przewodniczącego
Zarządu Osiedla Jeżyce

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

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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