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Komfort, bezpieczeństwo i zieleń:
rewolucja na Poznańskiej i Jeżyckiej
PAWEŁ GŁOGOWSKI, FILIP SCHMIDT

Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej, przygotowany
przez zespół skupiony wokół Miejskiego Inżyniera Ruchu, został zaopiniowany
pozytywnie przez Radę Osiedla, a ZDM ogłosił przetarg na jego wdrożenie.
Obie ulice wyróżniały się dotąd
na tle większości jeżyckich ulic
tym, że mają po dwa, a miejscami – trzy pasy jezdni, natomiast
szerokość chodników wynosi w wielu miejscach zaledwie
1-1,5m. W rezultacie dochodzi
tam do częstego przekraczania prędkości, a przechodzenie
przez przejścia dla pieszych nie
należy do przyjemności, zwłaszcza że są one bardzo długie,
a ponad 30 miejsc postojowych
wyznaczono zbyt blisko skrzyżowań, przejść dla pieszych lub
zbyt głęboko na chodniku. Dane
z badania prędkości 401 pojazdów, wykonane przy pomocy
przenośnego wideoradaru przez
Stowarzyszenie Stop Anarchii
Parkingowej we współpracy
z Firmą Videoradar z Puszczykowa 18.10.2019 r. pomiędzy godziną 12:27 a 14:35, wykazało, że
w trakcie godziny dopuszczalną
prędkość przekroczyło 48% kierowców jadących ul. Poznańską
(rekordzista: 88 km/h) i 60% jadących ul. Jeżycką (rekordzista:
85 km/h). Z kolei zgodnie z poli-

Chodniki przy ul. Poznańskiej są obecnie
nieprzepisowo wąskie, fot. F. Schmidt

cyjnym Systemem Ewidencji Wypadków i Kolizji w latach 20072019 na Poznańskiej i Jeżyckiej
doszło do 533 zdarzeń drogowych, w których co roku rannych
zostało od kilku do kilkunastu
osób. Tymczasem obie ulice są
codziennie przemierzane i przekraczane przez bardzo wielu pieszych, w tym dzieci zmierzające
do Szkoły Podstawowej nr 23,
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położonej przy ul. Jeżyckiej. Taka
organizacja ruchu nie spełnia też
obowiązujących przepisów. Dodatkowo na obu ulicach nie ma
niemal żadnej zieleni, a ruch pojazdów generuje duży hałas.
W 2017 r. Rada Osiedla zleciła
opracowanie koncepcji, jak inaczej mogłyby wyglądać te ulice,
a dyskusji mieszkańców na ten
temat poświęciliśmy osobny numer „Naszych Jeżyc” (https://
tinyurl.com/nj200). W 2018 r.
Stowarzyszenie Chcemy Pięknych Jeżyc, skierowało do władz
miasta i Rady Osiedla podpisaną przez 2155 osób petycję
dotyczącą poprawienia warunków poruszania się pieszych
i bezpieczeństwa na jeżyckich
ulicach, a jedno ze zdjęć, które
towarzyszyło zbieraniu poparcia
dla petycji, ukazywało właśnie
ul. Poznańską. W 2017 i 2018 r.
koncepcja zmian na tych ulicach była jednym z przedmiotów konsultacji społecznych na
temat wielowariantowej organizacji ruchu dla Osiedla Jeżyce,
przeprowadzonych przez Mia-
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sto Poznań. Również w 2018 r.
ekspertyzy zlecone przez ZDM
wskazywały na liczne niezgodności organizacji ruchu na tych
ulicach z przepisami. W 2019 r.
zorganizowano cztery zgromadzenia publiczne w okolicy
przejść dla pieszych przez ul. Poznańską, w trakcie których radni rozmawiali z mieszkańcami,
a policja kontrolowała zachowania kierowców, wychwytując
wiele sytuacji niebezpiecznych
i wykroczeń. W odpowiedzi na
te sygnały Miejski Inżynier Ruchu przygotował i przekazał do
zaopiniowania Radzie Osiedla
projekt nowej organizacji ruchu
na tych ulicach.

na ul. Mickiewicza przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską
• wyznaczenie kopert parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przy szpitalu
• wprowadzenie częściowo kontrapasa, a częściowo kontraruchu rowerowego na ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Mickiewicza
do ul. Kościelnej
• wyznaczenie kontrapasa na ul.
Jeżyckiej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Poznańskiej oraz
między jezdniami ul. Kościelnej
na skrzyżowaniu z ul. Jeżycką
i Św. Wawrzyńca
• korektę geometrii niektórych
skrzyżowań, aby uniemożliwić
ścinanie skrętów i wymusić zwol-

Obok licznych sygnałów poparcia Rada Osiedla otrzymała też
głosy krytyczne wobec proponowanych zmian. To naturalne,
że wielu z nas obawia się zmian,
a także – że mamy różne odczucia i potrzeby. Dlatego zanim
Rada Osiedla wydała swoją opinię wszystkie opinie i uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane,
a także zestawione ze wskazanymi wcześniej twardymi uwarunkowaniami i wynikami badań
i konsultacji społecznych.
Jedna z powtarzanych obaw
dotyczy przepustowości ruchu
samochodowego. Jednakże redukcja liczby pasów jezdni, jak
wykazały wyniki analizy wyko-

Fragment projektu wprowadzenia zielni przyulicznej, przykładowy odcinek między ul. Mączną i Mylną, źródło: ZDM]

Planowane zmiany obejmują:
• wprowadzenie ograniczenia
prędkości do 30 km/h na całej długości ul. Poznańskiej i Jeżyckiej
• wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych
• wyznaczenie nowych przejść
dla pieszych: na ul. Poznańskiej
przy skrzyżowaniach z ul. Żurawia, Wąską, Kochanowskiego
i Mickiewicza, a także na ul. Jeżyckiej przy skrzyżowaniu z Kochanowskiego
• jeden pas ruchu zamiast dwóch
na ulicy Poznańskiej na odcinku
od ul. Wąskiej do skrzyżowania
z ul. Mickiewicza
• jeden pas ruchu zamiast dwóch
na ul. Jeżyckiej na odcinku od
ul. Barzyńskiego do ul. Mącznej
• wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Poznańskiej, Mickiewicza, Barzyńskiego i Jeżyckiej
• jeden pas ruchu zamiast dwóch

nienie pojazdów przy zmianie
kierunku jazdy
• montaż zabezpieczeń uniemożliwiających niezgodne z obowiązującymi przepisami parkowanie
przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych, które ogranicza widoczność
• wprowadzenie zieleni niskiej.

nanej w 2016 r. przez mgr inż. Michała Krauze oraz w 2018 r. przez
firmę BIT, nie powinna wpłynąć
znacząco na przepustowość tych
ulic i prawdopodobieństwo tworzenia się na nich zatorów. Przepustowość obu przedmiotowych
ulic wyznaczają bowiem, po
pierwsze, sygnalizacja świetlna

Na skrzyżowaniu Poznańskiej, Jeżyckiej i Mickiewicza pojawią się nowe przejścia dla pieszych,
źródło: ZDM
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na skrzyżowaniu z ul. Roosevelta, a po drugie – przepustowość
skrzyżowania z ul. Kościelną
i wiaduktu przy tejże ulicy. Inaczej mówiąc, większa liczba pasów jezdni na odcinku Poznańskiej leżącym między ul. Żurawia
i Mickiewicza nie zwiększa liczby
samochodów, które pokonują
w każdym cyklu świateł skrzyżowanie z ul. Roosevelta. Warto też
zwrócić uwagę, że jeśli chodzi
o jadących ul. Poznańską, lewym
pasem pokonuje obecnie skrzyżowanie z ul. Mickiewicza zaledwie kilka do kilkunastu procent
kierujących. Jest on zatem wykorzystywany w bardzo niewielkim
stopniu. Z kolei większa liczba
pasów na ul. Jeżyckiej między ul.
Mickiewicza a Mylną nie zwiększa
liczby pojazdów, które są w stanie
pokonać w danym odcinku czasu
skrzyżowanie z ul. Kościelną. Dwa
pasy jezdni sprzyjają natomiast
przekraczaniu prędkości oraz
wyprzedzaniu na przejściach dla
pieszych i bezpośrednio przed
nimi w trakcie docierania do ww.
miejsc. Po zmianach skrzyżowania z ul. Roosevelta i Kościelną będzie pokonywać taka sama liczba
pojazdów, natomiast będą się
one poruszać się z bardziej jednostajną prędkością.

Zdecydowana większość kierowców już teraz
korzysta z prawego pasa ul. Poznańskiej, fot.
F. Schmidt

Inny rodzaj krytyki dotyczy miejsc w SPP radni wystąpili też
zmniejszenia liczby miejsc po- do MIR z wnioskiem o wyznastojowych o ok. 19% (z ok. 289 czenie dodatkowych miejsc podo 235 miejsc). Jest to jednak stojowych przy ul. Mickiewicza
przede wszystkim podyktowane i odpowiedni projekt zostanie
koniecznością dostosowania or- przygotowany.
ganizacji ruchu do przepisów, tak Część mieszkańców jest z koże liczba miejsc musiałaby zostać lei zdania, że niepotrzebne lub
zmniejszona bez względu na to, niebezpieczne jest wyznaczenie
czy wprowadzono by pozostałe dodatkowych przejść dla piezmiany czy też nie. Pozytywnie szych. Jednakże MIR zaplanował
zaopiniowano taki projekt, któ- umieszczenie ich tam, gdzie zary przy zachowaniu zgodności obserwowano wielokrotnie przez przepisami, zachowuje możli- chodzenie pieszych przez jezdnię
wie wysoką liczbę miejsc posto- i/lub które wskazali mieszkańcy
jowych. To w tym celu w wielu w opiniach nadesłanych do Rady
miejscach pozostawiono parko- Osiedla. Dlatego należy przywanie skośne. Opiniując każdy puszczać, że wyznaczenie w tym
projekt organizacji ruchu Rada miejscu przejścia nie zmniejszy
Osiedla stara się znaleźć roz- bezpieczeństwa ruchu, lecz przewiązanie zachowujące tak wiele ciwnie: sprawi, że zamiast nielemiejsc postojowych, jak to moż- galnego i niebezpiecznego poliwe, przy jednoczesnej realizacji konywania ulicy piesi będą mieli
innych wymagań i potrzeb, ta- do dyspozycji zebrę, a kierowcy
kich jak: zgodność z przepisami; będą odpowiednio ostrzegani
bezpieczeństwo
uczestników o zbliżaniu się do miejsca przeruchu, w tym tych najsłabszych, kraczania jezdni przez pieszych.
jak dzieci czy osoby
mające
trudności
z poruszaniem się;
rozwój zieleni przyulicznej. Warto też
zwrócić uwagę, że
przy samych tylko
ul. Poznańskiej i Jeżyckiej poza 235 stanowiskami znajduje
się też łącznie:
• przy ul. Poznańskiej
– ponad 60, a przy ul. W wielu miejscach przy Poznańskiej i Jeżyckiej brakuje przejść
Jeżyckiej – ponad 90 dla pieszych, fot. F. Schmidt
miejsc w indywidualnych gara- Dodatkowym zyskiem z realizacji
żach naziemnych;
projektu będzie wprowadzenie
• przy ul. Poznańskiej ponad na obu ulicach pasów zieleni ni160, a przy ul. Jeżyckiej ponad skiej, a w przyszłym roku – od90 miejsc na podwórzach;
brukowanie i zazielenienie licz• ponad 200 miejsc na wielosta- nych „martwych pól” na jezdni.
nowiskowych parkingach na- ZDM planuje wdrożyć nową
ziemnych przy ul. Jeżyckiej 42 organizację ruchu na ul. Pooraz Poznańskiej 66, 74, 76 i przy znańskiej i Jeżyckiej jeszcze
skrzyżowaniu z ul. Wąską (z któ- tego lata. Dokumentację możrych znacząca część jest na co na znaleźć na stronach ZDM
dzień pusta);
(https://zdm.poznan.pl/pl/wpro• co najmniej 100 miejsc w par- wadzenie-stalej-organizacji-rukingach podziemnych.
chu-na-ulicach-poznanskiej-i-jeAby zrekompensować ubytek zyckiej-w-poznaniu).
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Plany młodych Jeży na wrzesień.
Zostań wolontariuszem!
Jeśli mieszkasz na Jeżycach,
to na pewno wrzesień będzie
dla Ciebie ciekawym
miesiącem. O dostarczenie Ci niezapomnianych wrażeń zadbamy my
– Rada Młodzieżowych Jeżyków,
czyli połączone siły przedstawicieli
trzech jeżyckich szkół.
Zamierzamy zorganizować z rozmachem ogromny, kolorowy
i pełen atrakcji dla każdego
mieszkańca festyn. Wszystko będzie się działo na odnowionym
Placu Asnyka.
Dla najmłodszych przewidziane
jest wiele atrakcji: od malowania buzi, tematycznych stacji
z zabawami i gadżetami, po spotkania z ludźmi opowiadającymi
o swoich pasjach. Przygotujemy
rozmaite konkursy dla wszystkich z ciekawymi nagrodami.
Dodatkowo zachęcimy do porządnego zakręcenia kołem fortuny – szczęście może przecież
czekać za rogiem! Każdy znajdzie
na naszym festynie miejsce dla
siebie. By nikomu nie zabrakło
sił, zaoferujemy drobne wariacje
kulinarne, słodkie ciasta, a także dla spragnionych lemoniady
w różnych odsłonach. Żadne gotowce, wszystko własnej roboty.
Dla starszych będzie to również
okazja do poznania swoich dzielnicowych sąsiadów, nowych
przyjaciół, a może nawet drugiej
„połówki”? Razem tworzymy
świetną społeczność, ale z Wami
może być o wiele lepsza! Chęt4
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nie, jako Rada, posłuchamy Waszych pomysłów i spróbujemy
wcielić je w życie.
Jeśli chcecie zasilić nasze festynowe szeregi, być wolontariuszem czy pomocnikiem, chcecie
podzielić się swoimi pomysłami
czy pasjami – ZAPRASZAMY! Czekamy na kontakt pod adresami: rmjezykow@gmail.com lub
kontakt@fundacjaaitwar.pl
Do zobaczenia we wrześniu!
Julia Kulpa,
Szkoła Podstawowa nr 23
Zofia Okońska,
Szkoła Podstawowa nr 71

Czym jest Rada Młodzieżowych
Jeżyków i dlaczego warto z nią
współpracować?
EDYTA CZERNECKA
Patronka RMJ Fundacja AITWAR

Rada Młodzieżowych Jeżyków
powstała na kanwie projektu
zrealizowanego przez Fundację AITWAR wraz ze Szkołą Podstawową nr 71 w Poznaniu, Radą
Osiedla Jeżyce, Gabinetem Prezydenta Miasta Poznania i mieszkańcami. Po zakończonej pracy
i sukcesie wniosku w PBO młodzież zaproponowała kontynuację działań. I tak powstała Rada
Młodzieżowych Jeżyków, złożona z przedstawicieli czterech,
a po reformie i likwidacji gimnazjów trzech jeżyckich szkół.
Działania RMJ, przy ogromnym
wsparciu Rady Osiedla Jeżyce,
są dla młodych radnych doskonałą szkołą małoletnich liderów.

Młodzież potrafi sprawnie dyskutować, osiągać kompromis,
wypracowywać uchwały, działać
dla wszystkich mieszkańców Jeżyc – swoich rówieśników, rodzin, starszych. Patrzą na nasze
osiedle z innej perspektywy, pozbawieni dbałości tylko o swoje,
czuli na potrzeby innych.
Oprócz pomocy finansowej płynącej z Rady Osiedla Jeżyce nasza Fundacja pozyskała na działania RMJ środki z urzędu Miasta
i programów ogólnopolskich.
Czeka nas w tym roku realizacja
dwóch dofinansowanych projektów: eduJeże, angażującego społeczności szkolne oraz festynu,
o którym za chwilę.
5

Najbliższym wydarzeniem organizowanym (prawie) samodzielnie przez członków Rady
Młodzieżowych Jeżyków jest festyn: „Przytul Jeżyka w urodziny
Jeżyc”. Temat festynu nawiązuje
do „urodzin Jeżyc”, które koniecznie dzieci chciały świętować (to dobrze, utożsamiają się
z dzielnicą), niestety, ze względu
na panującą pandemię, może
być zrealizowany we wrześniu.
Jednak, gdyby okazało się, że
i we wrześniu nie będzie można
go przeprowadzić – proszę się
nie kłopotać! Na ostatnim posiedzeniu Jeżyki podały świetne rozwiązania na tę ewentualność.
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Zgłaszamy pomysły do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego!
fizyczne zamieszkujące na terenie miasta Poznania. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie
3 projekty. Formularze można wypełnić i dostarczyć
drogą tradycyjną lub elektroniczną.
Ważne! Aby wniosek mógł zostać zatwierdzony pod
względem formalnym konieczne jest dostarczenie
listy poparcia w terminie 3 dni od dnia ostatecznego
złożenia projektu.
Dokument musi być uzupełniony i podpisany przez
co najmniej 10 mieszkańców Poznania. Lista nie
podlega publikacji w Serwisie PBO21.
Listę poparcia składa się w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania lub przesyła pocztą tradycyjną
w terminie trzech dni od dnia ostatecznego złożenia projektu (decyduje data stempla pocztowego):
Gabinet Prezydenta, Urząd Miasta Poznania, plac
Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Oprac. MJ

Każdy z nas ponownie ma szansę odnowić Jeżyce.
Właśnie uszyła kolejna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO21). Nowa ścieżka rowerowa albo skwer? Wystarczy zgłosić swój pomysł a być
może uda się poprawić coś w naszym najbliższym
otoczeniu.
Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu Poznania! W tym roku już po raz dziewiąty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) wspólnie decydować będziemy o tym na co zostanie
przeznaczona część budżetu miejskiego.
Etap składania projektów: 10 – 31 lipca.
Podobnie jak w poprzednich latach można składać
projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. W ramach projektów ogólnomiejskich
nowością jest Zielony Budżet.
Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to
2 mln zł, a rejonowego – 600 tys. zł.
Wnioski mogą składać wszyscy mieszkańcy – osoby

List od Czytelnika.

Nie dla piwka w bramie i owoców
przykrytych kocami!
Witam,
Jak zwykle z uwagą przeczytałem wydanie „Nasze Jeżyce” - dziękuję za informacje o życiu naszego fyrtla.
jak mandat dla obcokrajowca, który wyszedł na papierosa z butelką piwa w ręku przed dom kultury na
Słowackiego (byłem świadkiem).
Co możemy zrobić jako mieszkańcy, aby oczyścić
ulice z jeżyckich pijaczków? Z obserwacji interwencji służb widać, że są nieskuteczne albo pobłażliwe.
Czy jako rada osiedla macie wpływ na ilość sklepów
z alkoholem? Ile Żabek może być na jednej ulicy?
Może artykuł w następnym wydaniu „Nasze Jeżyce”,
który pokazuje, że tanie piwko na ulicy, na rynku,
przed sklepem i wejściem do kamienic to obciach.
Że owoce i warzywa z rynku Jeżyckiego przykryte
kocem na noc obok osób upajających się alkoholem, oddających mocz to bardzo „EKO”. (Naprawdę
Sanepid na to pozwala?)
Pozdrawiam
Przemek (nazwisko i adres znane redakcji).

Parkowanie na przejściu dla pieszych, na
ścieżkach rowerowych:

Boli nas mieszkańców, że straż miejska stosuje dwa
standardy. Ostatnio sąsiad dostał mandat, gdyż
samochód wystawał metr za dozwoloną linię parkowania. Tymczasem przyjezdni bezkarnie „porzucają” samochody gdzie się da. Niebezpiecznie jest
przejść przez ulice np. w sobotę rano na Słowackiego, gdyż samochody blokują przejścia dla pieszych.
Omijanie samochodów parkujących na ścieżkach
rowerowych też nie należy do najprzyjemniejszych.

Spożywanie alkoholu

Dziwi nas bezradność służb na usunięcie tych kilku
„wspaniałych” młodzieńców upajających się tanim
piwem i oddających mocz. Zaskakująca jest też skuteczność służb w udzielaniu mandatu przyjezdnym,
6
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Od redakcji:

uniemożliwiające parkowanie np. na chodnikach,
czy trawnikach. Sami radni zgłaszają też do Straży
Miejskiej pojazdy notorycznie parkujące w niedozwolonych miejscach. Tak, będziemy to robić wciąż
niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy
nie. Wybrano nas byśmy dbali o osiedle i o przestrzeganie przepisów a tymczasem parkowanie na
trawnikach czy wjeżdżanie ciężkimi samochodami
dostawczymi na niedostosowane do tego chodniki jest bezmyślnym niszczeniem tego, co udało się
zbudować z naszych wspólnych pieniędzy wszystkich mieszkańców.

Szanowny Panie Przemysławie,
dziękujemy za list. Temat spożywania alkoholu
w niedozwolonych miejscach to jeden z najczęściej pojawiających się w rozmowach rady osiedla
ze Strażą Miejską. Warto alarmować, gdy jesteście
Państwo, jak i my świadkami takich sytuacji. Zgłaszajmy! Niekiedy strażnikom udaje się szybko przybyć i ukarać amatorów piwka pod chmurką. Wszyscy chcemy przecież żyć na bezpiecznym i czystym
osiedlu. Sami zaś będziemy monitować w Straży
Miejskiej i wspierać każdą inicjatywę mającą na celu
zwiększenie częstotliwości monitoringu najbardziej
ulubionych przez amatorów alkoholu miejsc.

À propos Rynku Jeżyckiego, zgłaszaliśmy już ten
problem zarządcy. Ten tłumaczy, że codzienne wywożenie sprzedawanych produktów jest zbyt pracochłonne. Osobiście trudno mi to stanowisko skomentować, wszak taka jest idea rynku, że nie jest on
stałym sklepem a mieszkańcy powinni mieć dostęp
do codziennie świeżych produktów, co czyniłoby
je ciekawszą alternatywą do produktów z popularnych sieci handlowych. Faktycznie, temat kwestii
sanitarnych jest wart poruszenia. Postaramy się
zadać to pytanie spółce zarządzającej rynkiem ponownie w nadziei na oficjalne stanowisko.

O liczbie koncesji na sprzedaż alkoholu w mieście
decydują radni miejscy. Niekiedy jednak rada osiedla opiniuje propozycje zwiększenia liczby koncesji. W przypadku obecnej rady zawsze negatywnie
ustosunkowywaliśmy się do propozycji zwiększenia
koncesji na alkohol dla sklepów spożywczych. Radni jeżyccy byli zdania, że skoro ustalono limit koncesji to nie po to, by go zwiększać, gdy tylko zajdzie
taka potrzeba.
W kwestii kierowców parkujących na dziko na chodnikach, trawnikach czy w bramach. Niestety wielu
kierowców zdaje się nie zwracać uwagi na obowiązujące przepisy oraz znaki. Stąd konieczność
fizycznego wymuszania stosowania się przez nich
do obowiązujących przepisów. Rada Osiedla Jeżyce przeznacza środki na słupki czy stojaki rowerowe

Z wyrazami szacunku
Marek Jerzak,
radny osiedla Jeżyce,
redaktor naczelny „Naszych Jeżyc”

Straż Miejska w nowym miejscu
Zmianie uległa siedziba referatu Jeżyce Straży Miejskiej Miasta Poznania, która dotychczas mieściła
się przy ul. Janickiego. Nowa siedziba Referatu Jeżyce mieści się przy ul. Żeromskiego 9 (na terenie
firmy SINPO).
Z uwagi na chwilowe problemy techniczne operatora, nie udało się przeniesienie dotychczasowego
numeru telefonu. Dlatego dla mieszkańców w godzinach 11.00-14.00 dostępny jest telefon komórkowy: 502-463-740.
Wszelką korespondencję proszę kierować do głównej siedziby Straży:
Straż Miejska Miasta Poznania
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań
lub mailowo na adres: kancelaria@smmp.pl
Oprac. MJ
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Ulica Wspomnień, czyli o budynku,
w którym uczyła się Anna Jantar
MAGDALENA BARANOWSKA-SZCZEPAŃSKA

„Ulica wspomnień – Z20” tak brzmi nazwa projektu, który realizowany jest właśnie
w przestrzeni FutureLab Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS)
przy ulicy Zwierzynieckiej 20. Partnerem jest Wydawnictwo Miejskie Posnania.
- Chcemy odszukać, spisać, zeskanować i przywrócić blask wspomnieniom związanym z funkcjonowaniem tego budynku w przestrzeni miejskiej.
Drugim celem jest integracja mieszkańców Jeżyc,
a kolejnym chęć połączenia środowiska młodzieży
z seniorami – wyjaśnia dr inż. Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. PCSS.
W akcję, która ma zakończyć się w przyszłym roku
„Piknikiem wspomnień”, serią konferencji dla
uczniów jeżyckich szkół, a w przyszłym roku wydaniem albumowej publikacji, zaangażowani są nie
tylko pracownicy i współpracownicy PCSS, ale także wolontariusze z „Marcinka” i „Dwójki”. - Wspomnienia mieszkańców i osób, które w tych murach
pracowały, będziemy spisywać, nagrywać, fotografować i katalogować – mówi dr Mazurek i dodaje:
Zapraszamy wszystkich, którzy mają jakieś wspomnienia dotyczące tego budynku do odwiedzenia
nas i opowiedzenia swojej historii. Ponadto, akcja Z20 będzie dla nas i dla historii Poznania jednym
z kluczowych wydarzeń celebrujących 20-lecie istnienia Wielkopolskiej Biblioteki Cyfowej.

odbywały się wspaniałe koncerty i konkursy. Fortepiany i pianina trzeba było wnosić do sal lekcyjnych
i auli po schodach, bo wtedy w budynku nie było
windy. Nie wiem do dziś jak udało się to zrobić, ale
instrument tam był – wspomina Krystyna Saturnowa, wicedyrektor placówki, nauczycielka fortepianu,
która do dziś doskonale pamięta nazwiska uczniów,
nauczycieli, ale także usytuowanie sal lekcyjnych
w budynku. Porządku w szkole pilnował woźny Dutkiewicz, który wszystko wiedział i nikogo nie wpuszczał do piwnicy. A w niej ponoć znajdują się podziemne korytarze prowadzące aż do Kaponiery.

Była tu szkoła muzyczna
Secesyjna kamienica mieszcząca się przy ulicy
Zwierzynieckiej 20, wzniesiona w latach 1903-1904,
w 1978 roku wpisana została do rejestru zabytków.
Zaprojektowana przez architekta Oskara Hoffmann
i wykonana na zlecenie jej ówczesnego właściciela
– bogatego kupca Oskara Bauhmana, pełniła przez
lata rozmaite funkcje. Mieścił się tu Konsulat Niemiecki. – Przed wojną przed tym budynkiem protestowała ludność polska, której nie podobała się
sytuacja w kraju – mówi dr Marek Rezler, historyk.
Budynek zawiera w sobie cały zestaw akcesoriów
charakterystycznych dla secesji.
W latach 50. w murach przy ulicy Zwierzynieckiej 20
pojawiła się muzyka. Do 1971 roku funkcjonowała tu
Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna. Na samej
górze kamienicy znajdowała się nasza aula, w której

Od Anny Jantar po Zbigniewa Górnego
Szkołę przy Zwierzynieckiej 20 ukończyło wielu młodych ludzi, którzy zrobili później wspaniałe kariery
muzyczne, są profesorowie i wykładowcy akademiccy, ale była wśród nich także piosenkarka Anna
Jantar (z domu Szmeterling) oraz Zbigniew Górny,
dyrygent i kompozytor, pomysłodawca bardzo popularnej w latach 90. „Gali Muzyki Biesiadnej”.
Po wyprowadzce miłośników muzyki budynek zajęli
wykładowcy i studenci z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Mieścił się tu również Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Przez lata naukowcy dzielili korytarze z przychodnią uniwersytecką.
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Lata zaniedbań odbiły się na secesyjnym budynku i groziła mu rozbiórka. Remont kapitalny, który
kosztował ponad 10 milionów złotych sprawił, że
budynek odzyskał dawny blask. W 2016 roku obiekt
uzyskał wyróżnienie w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków w kategorii „Zabytek zadbany”.
Obecnie znajdują się tu żywe laboratoria innowacji
społecznych

do budynku i pokażemy jak się on zmienił wszystkich tych, którzy będą chcieli opowiedzieć nam
swoją historię związaną z tym miejscem. A tych, którzy ze względu na wiek nie mogą już do nas przyjść,
odwiedzimy wraz z młodymi wolontariuszami.
Zainicjujemy w ten sposób w przestrzeni miejskiej
funkcje żywego laboratorium dla społecznych zbiórek różnych pamiątek i ich digitalizacji.
Osoby, które chcą podzielić się wspomnieniami na temat budynku zapraszamy do kontaktu pod numerem
telefonu: (61) 858-50-54, wspomnienia można przesyłać również na adres magdabar@man.poznan.pl.
Można także przyjść osobiście na ul. Zwierzyniecką 20
i w portierni obiektu zostawić kontakt do siebie.

Czekamy na wspomnienia
- Budynek z pewnością ma mnóstwo tajemnic, które chcielibyśmy odkryć. Dlatego każda osoba jest
ważna, każde wspomnienie bezcenne, każde archiwalne zdjęcie pomoże nam odtworzyć tamte lata –
podkreśla Cezary Mazurek i zapowiada: - Zaprosimy

„Moja Jeżycka Story”,
zakończył się konkurs fotograficzny
dla młodzieży
W roku szkolnym 2019/2020 w Jeżyckich szkołach podstawowych odbył się konkurs fotograficzny „Moja Jeżycka Story”. Konkurs miał pokazać dzieciom ze piękno jest wokół nas czai się nawet za rogiem tylko trzeba
na to odpowiednio spojrzeć, a fotografia jest jednym ze
środków, którym możemy je pokazać innym.
Fotografia stała się bardzo popularną pasją i już od
najmłodszych lat dzieci się nią interesują, więc tym
bardziej miło zobaczyć znajomą okolicę uwiecznioną przez dziecko.
W ramach konkursu odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1,
mieszczący się także na Jeżycach. Warsztaty, które przeprowadzała trzecia klasa technikum służyły
uwrażliwieniu dzieci na otacząjące nas piękno. Bardzo dziękujemy młodzieży.

ka, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu. Gratulacje!
Miejsce II zajęła uczennica ze szkoły nr 71 w Poznaniu Justyna Selerska, lat 12, która zaprezentowała
pracę „Bańki na tle Nobel Tower”. Gratulacje!

Dzieci przesłały kilkadziesiąt zdjęć z naszego pięknego osiedla. Wyboru najlepszego zdjęcia dokonało
jury składające się z fotografów uczniów technikum
i członka rady osiedla.

Mamy także dwa III miejsca i ponownie Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu. Miejsca te należą do Maja Zimnej, lat 11
(„Kamienica”) i Julii Pięty, lat 13 („Zachód słońca”).

W kategorii głosowania na Facebooku wygrała praca „Kamienica” autorstwa uczennicy szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu Mai Zimnej, lat 11.

Specjalne wyróżnienie dla Nataszy Janke lat 6 ze
szkoły nr 71 w Poznaniu za pasję i zaangażowanie.
Liczymy na piękne zdjęcia w przyszłości!!!

Pierwsze miejsce według Jury zdobyła za pracę
„Studnia na Rynku Jeżyckim”, Adrianna Biesiad-

Justyna Kuberka
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Strefa droższa, ale bez sektorów
ADAM DZIONEK, FILIP SCHMIDT

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, czyli nowy
rodzaj strefy parkingowej obejmie od 1 lipca także
sporą część Jeżyc, leżącą na wschód od ul. Polnej i Kościelnej. Wpływy z parkowania będą wydatkowane na
transport publiczny oraz remonty i zazielenianie ulic.

Nowe zasady parkowania oznaczają, że:
• strefa będzie miała wydłużone
godziny funkcjonowania (w każdy dzień roboczy od 8 do 20), co
powinno poprawić wieczorną
dostępność miejsc dla mieszkańców
• parkowanie w ŚSPP będzie płatne w dni robocze od 8 do 20, za
pierwszą godzinę zapłacimy 5 zł,
za drugą – 6, a za trzecią – 6,90 zł,
natomiast abonament mieszkańca w ŚSPP będzie kosztować
30 zł miesięcznie
• abonament będzie uprawniać
do parkowania na całych Jeżycach (w tym względzie nie ma już
podziału na sektory), natomiast
przysługuje on jedynie osobom
zameldowanym na pobyt stały
lub czasowy na obszarze danego
sektora SPP i płacącym podatki
na rzecz miasta Poznania.

ŚSPP obejmie sporą część Jeżyc, źródło – ZDM

Ceny parkowania nie były waloryzowane od 10 lat i przez to
coraz bardziej nieadekwatne
do kosztów budowy i obsługi
parkingów, zarobków i kosztów
komunikacji zbiorowej. Celem
zmian jest poprawienie konkurencyjności transportu zbiorowego, poprawienie opłacalności
inwestowania w nowe obiekty
parkingowe oraz zwiększenie rotacji samochodów w strefie.
Zgodnie z obowiązkiem ustawowym 65% wpływów za postój
w ŚSPP będzie przeznaczane na
transport publiczny, poprawę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz zazielenianie ulic.

Ceny parkowania w ŚSPP i SPP będą różne, źródło – ZDM
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Co udało się zdziałać
w 2019 r.
FILIP SCHMIDT

Całkowicie odnowione boisko przy SPS 106 i nowy plac zabaw przy Przedszkolu
nr 96 to jedne z najważniejszych inwestycji, które udało się zrealizować w minionym
roku. Rada Osiedla przyjęła sprawozdanie Zarządu za 2019 r.
To był dobry rok dla jeżyckich szkół i przedszkoli.
Dzięki dwóm grantom, które Rada Osiedla zdobyła w miejskim konkursie, całkowicie nowe oblicze
zyskały dwa obiekty sportowo-rekreacyjne przy Janickiego: boisko dla małych dzieci oraz plac zabaw
przy przedszkolu „Jarzębinka” (koszt: 200 tys.) oraz
boisko przy SPS nr 106 przy ul. Janickiego (600 tys.).
Jednocześnie nowe zabawki pojawiły się na placu
zabaw przy ul. Kadłubka, a dzięki zabiegom prowadzonym m. in. przez radę rodziców oraz radnych
osiedlowych, a zwłaszcza Justynę Kuberkę, w grudniu 2019 r. radni miejscy przyznali też 650 tys. na remont wnętrza Szkoły Podstawowej nr 71.
Plac Zabaw przy przedszkolu Jarzębinka – efekt grantu osiedlowego

Jak co roku bardzo dużą część środków przeznaczyliśmy na zieleń przyuliczną. Dzięki temu:
• po trzech latach starań udało się sfinalizować gruntowne odnowienie skweru u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Janickiego
• powstał ciąg dalszy zielonego pasa ciągnącego się
wzdłuż ul. Bukowskiej między ul. Polną a Przybyszewskiego
• ul. Jackowskiego zyskała 9 nowych drzew, 500
krzewów i 2000 bylin
• w wielu innych miejscach mogliśmy zadbać o istniejącą zieleń przyuliczną.
Nowe, ogólnodostępne boisko przy SPS 106 przy ul. Janickiego - efekt
grantu osiedlowego

Przez cały rok jeżyckie podstawówki uczestniczyły
też wspólnie z Radą Osiedla w projekcie Urbact On
Board, w którym ich nauczyciele wymieniają się doświadczeniami ze szkołami z licznych innych krajów
europejskich, uczestnicząc wspólnie z rodzicami
i radnymi osiedlowymi w warsztatach i badaniach
oraz podnoszą swoje kompetencje na szkoleniach.
Dla dzieci zorganizowano natomiast półkolonie zimowe i letnie, zajęcia w Teatrze Nowym oraz Zakładzie Makerspace.

Nowy skwer przy skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Janickiego
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Inwestycje drogowe 2019 roku to przede wszystkim
całkowita przebudowa ul. Jackowskiego, zainicjowana przez Radę Osiedla w 2015 r., przygotowywana i konsultowana przez kilka lat.

z ul. Mansfelda, aby zwiększyć bezpieczeństwo
pieszych, którzy na skrzyżowaniu tych dwóch ulic
mogą przekraczać jezdnię oraz ułatwić wyjazd samochodom jadącym ul. Mansfelda
- w połowie ul. Mylnej, aby zredukować prędkość
samochodów zjeżdżających w kierunku ul. Jeżyckiej – w szczególności w kontekście spodziewanego
wzrostu ruchu po otwarciu nowego dyskontu
- na ul. Kościelnej przy przejściu dla pieszych, gdzie
regularnie przekraczano prędkość;
- kilkadziesiąt nowych pojemników na śmieci i innych elementów małej architektury.
Wydarzenia kulturalne i społeczne sfinansowane
w 2019 r. ze środków osiedlowych to m. in.:
• Dni Jeżyc
• Jeżycka Wigilia Seniorów w Jeżyckim Centrum
Kultury oraz wigilia na Placu Asnyka
• Spotkanie integracyjne, wieczorek sąsiedzki
i wspólna zabawa dla seniorów i osób samotnych
z Jeżyc.
• Warsztaty artystyczne, warsztaty integracyjne
dla starszych i młodszych, potańcówki i wieczorki
w Domu Tramwajarza
• Zajęcia ruchowe dla seniorów na Termach Maltańskich
• Wycieczki krajoznawcze dla seniorów
• Konkurs Zielony Poznań

Jackowskiego po wielkiej przebudowie

Inne zrealizowane przedsięwzięcia obejmują
przede wszystkim
• Uspokojenie ruchu na ul. Mickiewicza
• Wyremontowane chodniki przy ul. Sienkiewicza
i Bukowskiej
• Progi zwalniające:
- na ul. Strzałkowskiego przed skrzyżowaniem

Warsztaty artystyczne dla osób 55+ w Domu Tramwajarza cieszyły się
dużym zainteresowaniem, fot. Fundacja Dzielnico

Rada Osiedla zebrała się na 13 sesjach, podejmując
76 uchwał, a 16 uchwał podjął Zarząd Osiedla. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań z urzędnikami i przedstawicielami innych podmiotów, a Zarząd Osiedla
udzielił odpowiedzi na kilkaset wiadomości, pytań
i uwag.

Progi zw alniające przy ul. Kościelnej, fot. Adam Dzionek
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Z Zoo do Zamku
rowerową autostradą
FILIP SCHMIDT

Dwukierunkowa, wydzielona droga rowerowa ma połączyć Jeżyce ze Starym
Miastem, sięgając od Al. Niepodległości, przez Kaponierę aż po ul. Gajową.
Startują konsultacje społeczne.
Nowa trasa to szansa na wygodne i bezpieczne poruszanie się między fyrtlami. Przy okazji pojawi się
też nieco nowej zieleni – wzdłuż drogi oraz na skrzyżowaniu ul. Gajowej i Zwierzynieckiej. Dlatego Zarząd Osiedla zaopiniował projekt pozytywnie, wnosząc dwie uwagi.

Druga dotyczy zwiększenia obszaru terenów zielonych na skrzyżowaniu ul. Zwierzynieckiej i Gajowej
i ustanowienie ich także na północno-wschodnim
narożniku skrzyżowania. Zawnioskowaliśmy też,
aby projektując ten fragment Osiedla brać pod
uwagę realizację w przyszłości jego koncepcji, która
została wykonana w 2018 r.w ramach zleconej przez
Zarząd Dróg Miejskich „Wielowariantowej koncepcji
organizacji ruchu na Osiedlu Jeżyce”.

Projektowana droga rowerowa przez Kaponierę – wizualizacja, źródło:
UMP i Rowerowy Poznań

Pierwsza propozycja dotyczy wyznaczenia przejścia
naziemnego przez ul. Zwierzyniecką obok Ronda
Kaponiera – w miejscu, gdzie znajduje się obecnie
przejazd rowerowy. Z punktu widzenia ruchu pieszego Rondo Kaponiera jest bardzo dużą barierą.
Wymaga korzystania z przejść podziemnych, notorycznie niefunkcjonujących ruchomych schodów
i małych, awaryjnych wind. Jest to szczególnie
uciążliwe z perspektywy takich osób, jak rodzice
i opiekunowie z wózkami dziecięcymi, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, podróżni
z walizkami oraz ludzie przemieszczający się za pomocą urządzeń transportu osobistego (hulajnogi,
monocykle, wrotki, łyżworolki, segwaye). Dlatego
niejeden raz zdarza się i z pewnością nadal będzie
się zdarzać, że korzystają oni z istniejącego przejazdu rowerowego przez ul. Zwierzyniecką, mimo że
obecnie jest to zabronione. Wiele osób, w tym przyjezdnych, nie zauważa nawet, że w tym miejscu nie
ma przejścia dla pieszych.

Propozycja zagospodarowania skrzyżowania ul. Gajowej i Zwierzynieckiej z 2018 r.

Od 24.06 do 03.07 trwają organizowane przez Miasto konsultacje społeczne na temat tej inwestycji.
Szczegóły na stronach internetowych ZDM. Zachęcamy do udziału!
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Walczymy o zieloną
rekompensatę dla Jeżyc
FILIP SCHMIDT

Rozpoczęły się prace budowlane na działkach położonych między ul. Mylną a Kościelną, niedawno sprzedanych przez Miasto Poznań, gdzie staną budynki mieszkaniowe. Rada Osiedla zabiega o to, by zyski ze sprzedaży przeznaczono na inwestycje
w tereny zielone i rekreacyjne na naszym fyrtlu.
(3) szerokość tej działki, utrudniającą zlokalizowanie na niej np. urządzeń zabawowych, (4) chęć
pozyskania środków do kasy miejskiej, w tym tych
pozwalających na wykup terenów pod zieleń w rozwijającej się północno-zachodniej części osiedla.
Rada Osiedla ponownie zaopiniowała sprzedaż negatywnie, wskazując jednocześnie, że jeśli władze
miasta, do których należy ostatnie słowo w sprawie, zdecydują się na sprzedaż, należy wówczas zabezpieczyć odpowiednie środki i podjąć działania
dotyczące zrekompensowania naszemu wyjątkowo
gęsto zabudowanemu fyrtlowi sprzedaż jednego
z ostatnich miejskich terenów na Jeżycach. Nasze
oczekiwania dotyczyły w szczególności takich inwestycji w tereny zielone i rekreacyjne na Jeżycach
jak:

Sprzedaż działek 154/48, 116/1, 116/2, 117/4 i 117/6
leżących między ul. Mylną a Kościelną została negatywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla Jeżyce
najpierw w 2016 r. Z inicjatywy jednego z ówczesnych członków ROJ powstała też petycja o wstrzymanie sprzedaży (https://www.petycjeonline.com/
petycja_mylna_koscielna), a w 2017 r. ROJ występowała o uchwalenie Miejscowego Planu dla tego
obszaru oraz zwracała się o zaniechanie ich sprzedaży na spotkaniach z zastępcami prezydenta, deklarując gotowość zagospodarowania tego terenu
w formie tzw. parku kieszonkowego.

• wykup terenów pozwalających na zlokalizowanie
obustronnych szpalerów drzew przy wszystkich
drogach projektowanych na terenie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Jeżyce-Północ, cz. E oraz
terenów pod planowany tam park

Sprzedane działki między ul. Mylną a Kościelną, fot. Adam Dzionek

Sprzedaż została wstrzymana, ale w 2019 r. powrócono do pomysłu. Władze miejskie i urzędnicy
wskazywali na takie argumenty przemawiające za
zbyciem przedmiotowych działek, jak: (1) chęć dokończenia pierzei mieszkaniowej, (2) zapisy obowiązującego Studium zagospodarowania dla Poznania,

Wykup terenów pod park i szpalery drzew w intensywnie zabudowywanej północno-zachodniej części Osiedla Jeżyce jest zdaniem Rady
absolutnie niezbędny, źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna

• odnowienie wnętrza ul. Kościelnej (pasa rozdziału)
i przeznaczenie go w całości na zieleń, zgodnie z planem zagospodarowania, który udało się uchwalić
w 2016 r. oraz projektem wyłonionym w konkur15
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sie w 2018 r., w tym wykup ostatnich działek pozostających na tym obszarze w rękach prywatnych

• wprowadzenie zieleni przy ul. Poznańskiej i Jeżyckiej

• podjęcie próby zakupienia dla Miasta liczącego
ok. 600m2 fragmentu działki 36 (obręb 21, arkusz
13) położonej przy ul. Mickiewicza, gdzie stoi znakomity plac zabaw po zlikwidowanym 2 lata temu
przedszkolu lub inny sposób na zabezpieczenie istniejącego tam starodrzewu i ponowne otwarcie publicznie dostępnego placu zabaw

• przywrócenie zieleni na Rynku Jeżyckim.
Rada Osiedla działa od długiego czasu na rzecz
wszystkich ww. inicjatyw, a przedstawiciele magistratu obiecywali przychylność i wsparcie w ich
realizacji. Trzymamy ich za słowo, a najbliższe spotkanie w sprawach 1-5, z udziałem ROJ i jednostek
miejskich ma odbyć się jeszcze w czerwcu. Z kolei
zieleń przy ul. Poznańskiej i Jeżyckiej pojawi się
jeszcze w tym roku, a na koncepcję przebudowy ulic
Wawrzyniaka i fragmentu Słowackiego ma zostać
ogłoszony przetarg.

• stworzenie terenu rekreacyjnego z możliwością
wyprowadzania psów prz ul. Gajowej lub ul. Norwida/Nad Bogdanką
• stworzenie placu zabaw dla małych dzieci na działce miejskiej przy ul. Mylnej 38

Mamy nadzieję, że wszystkie inwestycje uda się
doprowadzić do pomyślnego finału i w ten sposób
ochronić cenne tereny zielone oraz wzbogacić nasz
fyrtel o nową zieleń oraz miejsca do zabawy i odpoczynku.

• stworzenie koncepcji przebudowy ulic Wawrzyniaka (odcinek Szamarzewskiego-Dąbrowskiego) i Słowackiego (odcinek Kraszewskiego-Wawrzyniaka)
wraz z zadbaniem o tamtejszą zieleń i nowe nasadzenia

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.

Dyżury Rady i Zarządu Osiedla zostały wstrzymane do odwołania ze względu na koronawirusa,
jednakże zachęcamy do kontaktu przez e-mail lub Facebook
oraz indywidualnego umawiania się na rozmowy.
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
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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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