
 

 

 

Poznań, dnia 27 września 2011 roku 

 

Elementy infrastruktury do modernizacji na Starym Mieście  

w związku z organizacją strefy kibica na Placu Wolności  

– propozycje mieszkańców 

 

Szanowni Państwo, 

w dniu 26 lipca 2011 roku przeprowadzone zostało spotkanie (zorganizowane przez komisje 

Rady Osiedla Stare Miasto) w sprawie strefy kibica na Placu Wolności podczas finałowego 

turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w dniach od 8 czerwca do 

1 lipca 2012 roku. 

W spotkaniu tym uczestniczyli mieszkańcy i przedstawiciele jednostek prowadzących 

działalność w okolicy Placu Wolności oraz radni Rady Miasta Poznania i reprezentanci 

jednostek organizacyjnych Miasta Poznania oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem 

i porządkiem publicznym. 

Następnie w kolejnych tygodniach prowadzone były liczne rozmowy, spotkania, konsultacje, 

ustalenia i rozważania odnośnie projektu strefy kibica na Placu Wolności. Z rozmów tych 

wynika, że nie uda się nam doprowadzić do zmiany decyzji odnośnie lokalizacji strefy kibica 

na Placu Wolności. Faktem jest, że nadal możemy być przeciw wszystkiemu, lecz wątpliwie 

jest czy udałoby się nam zmienić podjęte decyzje. Jednocześnie jesteśmy również świadomi 

szansy i walorów promocyjnych dla Poznania w związku z planowanym przedsięwzięciem. 

Jako mieszkańcy i jednostki prowadzące działalność w okolicy Placu Wolności nie chcemy 

obecnie utracić możliwości wpływu na kształt i funkcjonowanie strefy kibica oraz na sytuację 

w okolicy Placu Wolności, bo wątpliwości, postulatów i obaw mamy wiele. Władze Miasta 

odpowiedziały na naszą oddolną inicjatywę i wyraziły gotowość podjęcia spokojnych 

i konkretnych rozmów. 

W efekcie stworzyliśmy listę aż 20 głównych tematów do rozmów w sprawie strefy kibica na 

Placu Wolności podczas finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012 w dniach od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku. 

Jeden z 20 ustalonych tematów rozmów to: możliwości tworzenia nowej infrastruktury 

na Starym Mieście (zwłaszcza w okolicach Placu Wolności) - przed EURO i po EURO, 

funkcje trwałe (to, co może pozostać dla miasta i mieszkańców). 

 

 



 

 

 

W związku z tym zagadnieniem grupa ponad 20 mieszkańców przez ponad trzy tygodnie 

(w sierpniu i we wrześniu) dokonywała analizy poszczególnych ulic, placów i miejsc na 

Starym Mieście w kontekście propozycji i zastrzeżeń do stanu infrastruktury. 

W efekcie stworzyliśmy obszerną listę prawie 160 zagadnień (!) związanych 

z infrastrukturą i porządkiem, które proponujemy zmienić w związku z organizacją 

w Poznaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz w związku 

z lokalizacją strefy kibica na Placu Wolności. 

Poniżej zamieszczona jest cała lista zagadnień - koordynacją tego wątku zajmowała się Pani 

Maria Sokolnicka-Guzek. 

Celem naszym jest wskazanie - władzom Miasta Poznania i służbom odpowiedzialnym 

za infrastrukturę, porządek i bezpieczeństwo - miejsc i obiektów, które warto byłoby 

zmienić, aby pokazać Poznań z piękniejszej strony gościom z kraju i zagranicy oraz aby 

ulepszyć sytuację na Starym Mieście przed turniejem EURO oraz po turnieju EURO. 

Nasze propozycje przedstawiliśmy władzom Miasta w dniu 5 września. O tych sprawach 

rozmawialiśmy już z radnymi Rady Miasta Poznania. Zwracamy się o realizację naszych 

propozycji w 2012 roku - w części przed EURO i w części po EURO, tak aby ostatecznie 

wyjątkowy dla Poznania 2012 rok zakończyć z dodatnim i widocznym bilansem również 

w zakresie infrastruktury na Starym Mieście. Jesteśmy świadomi, że część propozycji nie 

dotyczy mienia miejskiego, lecz mienia znajdującego się w dyspozycji innych podmiotów, 

jednakże liczymy również na skrupulatność i zaangażowanie także tych innych podmiotów. 

O sprawach dotyczących infrastruktury będziemy rozmawiać z władzami Miasta 

i jednostkami zajmującymi się infrastrukturą miejską we wtorek 4 października 2011 roku 

o godz. 17:00 w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto przy ul. Młyńskiej 11. Liczymy, że 

uzyskamy wówczas odpowiedź jakie elementy infrastruktury uda się zmienić na lepsze 

w 2012 roku. 

 

Dziękuję i pozdrawiam, 

 

(-) dr Andrzej Rataj 

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto 

 

 



 

Elementy infrastruktury do modernizacji w centrum Poznania zebrane przez 
mieszkaoców Starego Miasta, które wspólnie opracowali:   

Maciej Apponowicz, Ewa Bytooska Pacesz, Mirosława  Halilović, Hanna 
Klauzioska, Maria Kociołek-Kurczewska, Włodzimierz Marciniak, Waldemar 

Mazurczak, Maciej Męczyoski, Jędrzej Oksza-Płaczkowski, Andrzej Rataj, 
Maria Sokolnicka-Guzek, Piotr Sokolnicki, Maria Stachowiak i Andrzej Tkacz  

 
 

To co znalazło się w tabelach poniżej świadczy o opłakanym stanie centrum naszego miasta, z 

wielką prośbą o zmianę i rozpoczęcie działao w celu poprawy wyglądu oraz funkcjonowania serca 

Poznania przekazujemy poniższe wskazówki w ręce urzędników miejskich - osób odpowiedzialnych i 

niosących pomoc poznaniakom.  

Podsumowując wszystkie nadesłane listy można dojśd do wniosku, że nasze miasto jest 

brudne, zaniedbane, nieestetyczne; można się w nim pogubid i łatwo złamad nogę na chodniku; 

brakuje udogodnieo dla osób niepełnosprawnych, matek z dziedmi w wózkach i osób starszych, na 

przystankach strach siadad, z trudem można zawiesid oko na zabytkowej bibliotece, bo oko przyciąga 

bałagan. Dzięki naszym uwagom służby miejskie będą miały świadomośd priorytetowych działao, 

szczególnie ważnych dla miasta przed przyjazdem gości na EURO, by w ich pamięci Poznao zostawił 

miłe skojarzenia. W każdym razie mam taką nadzieję.  

 

Chcę zwrócid uwagę na niebagatelną skalę naszego przedsięwzięcia. Jako mieszkaocy 

Poznania wzięliśmy sprawy w swoje ręce, opracowanie jakie przygotowaliśmy ułatwia pracownikom 

miejskim podejmowanie kolejnych działao, odłożyliśmy na bok własne potrzeby, poświęciliśmy własny 

czas dla dobra ogółu.  Nasz społecznikowski duch nadal żyje, kolejnym krokiem będzie dopilnowanie 

by wyżej wymienione uwagi zostały należycie rozpatrzone.  

Z wyrazami szacunku, 

 

Maria Sokolnicka-Guzek 

 

 

 

 

Kontakt –  

Maria Sokolnicka-Guzek 

Plac Wolności 5 

www.facebook.com/placwolnosci5  

tel.+48  696 55 17 68 

@  so3@wp.pl oraz placwolnosci5@op.pl 

http://www.facebook.com/placwolnosci5
mailto:so3@wp.pl


 

Elementy infrastruktury do modernizacji w centrum Poznania zebrane przez mieszkaoców Starego Miasta, które 
wspólnie opracowali  Maciej Męczyoski, Maria Stachowiak, Maria Sokolnicka-Guzek, Piotr Sokolnicki, Maciej 

Apponowicz, Waldemar Mazurczak, Mirosława  Halilović oraz Andrzej Tkacz, Hanna Klauzioska, Maria Kociołek-
Kurczewska, Ewa Bytooska Pacesz,  Andrzej Rataj wraz z Radą Osiedla Stare Miasto 

 

MIEJCE UWAGI 

Ul. Gwarna 
 

- całkowita rewaloryzacja podcieni,  

- rewaloryzacja posadzki pod podcieniami, 

- ustawienie donic z zielenią 

- bałagan reklamowy,  nie palą się światła w  podcieniach, ulica  ciemna wieczorem,   
brak ławki na przystanku przydała by się dla starszych ludzi,  brak jakichkolwiek 
zieleni może jakieś krzewy kwiaty na małym skwerku  na rogu Gwarna Św Marcin   

- Gwarna/  Św. Marcin  konieczna modernizacja przystanku MPK z wyniesieniem w 
celu ułatwienia wsiadania i wysiadania. ( zgłosiliśmy do Budżetu RO na 2012r ) 

- modernizacja ciągu pieszego pod arkadami obecnie  zniszczony asfalt, 

- Bardzo zły stan fasad  kamienic na ulicy Gwarnej szczególnie strona wschodnia tej 
ulicy 

Ul. Garncarska 
 

- rewaloryzacja bramy i parteru elewacji kamienicy nr 1, 

- ułożenie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż posesji nr 1,  

- rewaloryzacja bramy wjazdowej i otoczenia, posesji nr 3, 

- ułożenie nowej nawierzchni chodnika przed w/w bramą 
Ul. Piekary 
 

Strona wschodnia ulicy: 

- uporządkowanie przestrzeni obu parkingów, 

- ustawienie płotu osłonowego, najlepiej z zieleni, głównie od ul. Św. Marcin, 

- odnowienie elewacji pierwszego pawilonu i przysłonięcie formą zieleni, 

- ustawienie ławek na narożniku Piekary - Św. Marcin, 

- zainstalowanie zieleni na narożniku Piekary - Św. Marcin. 

- Strona zachodnia: 

- uporządkowanie terenów zielonych, 

- ustawienie donic z zielenią, 

- uporządkowanie przestrzeni parkingów i ułożenie nowej posadzki, 

- zmiana nawierzchni Pasażu Apollo od strony ul. Piekary, 

- przedłużenie żywopłotu zasłaniającego parking na wysokości trzeciego wieżowca, 

- rewaloryzacja dojazdu do trzeciego wieżowca, 

- naprawa studzienek na chodniku, 

- przywrócenie nawierzchni z granitowej kostki brukowej 18x16 
Ul. Wrocławska 
 

- naprawa studzienek na chodniku, 

- oczyszczenie skrzynki energetycznej w sąsiedztwie posesji nr 3, 

- rewaloryzacja elewacji kamienicy nr 4 i dalej budynków wzdłuż ul. Koziej, aż do ul. 
Szkolnej. 

Ul. Szkolna   - rewaloryzacja elewacji kamienic nr 15 i 17 

Ul. Klasztorna - rewaloryzacja bramy wis’ wis portalu Pałacu Górków, 

- rewaloryzacja dolnej części kamienicy nr 9 

Ul. Ślusarska  - rewaloryzacja elewacji parteru kamienicy nr 16 (róg Ślusarskiej i Wielkiej) 
Ul. Wielka  - wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż podcieni, od ul. Klasztornej do Starego 

Rynku. 

Ul. Żydowska  - położenie bruku od ul. Kramarskiej do Starego Rynku 
Stary Rynek - wypełnienie piaskiem szczelin w bruku na całej płycie Rynku, 

- szczegółowe wytyczenie przestrzeni pod ogródki gastronomiczne, 

- ustawienie ławek, 

- ustawienie specjalnych, małych straganików, dla emerytów sprzedających kwiaty 
Ul. Zamkowa  - rewitalizacja muru oporowego wokół Góry Przemysła! 
Pl. Kolegiacki - rewaloryzacja elewacji kamienicy nr 16 (róg Pl. Kolegiacki, Za Bramką),  

- rewaloryzacja elewacji kamienic nr: 6,7,8, 

- stworzenie i ustawienie przestrzennych form, ukazujących nie istniejącą już 



kolegiatę   

- p.w. św. Marii Magdaleny oraz łaźnię miejską.      

- Ponadto we wszystkich wymienionych (i nie wymienionych ) miejscach, należy 
ustawid wystarczającą ilośd koszy na śmieci oraz zadbad o czystośd chodników i 
wszelkich zaułków (aktualnie ich stan jest opłakany). 

- Wskazane jest także czytelne oznakowanie Traktu Królewsko – Cesarskiego. 

ul. św.Marcin 
 
 

- skrzyżowanie z ulica Ratajczaka - chodnik zabrudzony przez gołębie, miejsce 
karmienia gołębi, "drogowskaz " z nazwami ulic ; -stan chodników ;brud -
szczególnie- przed sklepami całodobowymi i lokalami fast food ; 

- na wysokości kościoła połamane płytki chodnikowe; -brak koszy na śmieci a jak są to 
w dziwnych miejscach /zdjęcie/ , nowe jednolite koniecznie z "popielniczką" ; -
zagospodarowanie parkingu narożnik ul.św.Marcin Piekary /zdjęcie/ -parkowanie 
pod zakazem na chodnikach odcinek ul.św.Marcin - Piekary ; nieusuwane reklamy, 
szyldy firm ,które już dawno nie działają; -zagospodarowanie skweru naprzeciwko 
Kupca Poznaoskiego; 

- Na ulicy Św. Marcin/ Kościuszki koniecznie rozwiązad problem  WC od dawna jest 
nieczynne. Obecnie jest to miejsce gdzie wrzucane są śmieci. Jeżeli technicznie to 
możliwie WC należy   wyremontowad i doprowadzid do sprawności technicznej. 
Jeżeli nie  zlikwidowad, zasypad . Na ulicy Św. Marcin brak WC miejskiego.   

- Na w/w lokalizacji należałoby posadzid odpowiednią  zieleo i zadbad o nią. Obecnie 
porosła dzika trawa, chwasty. Jest to bardzo  mała powierzchnia. 

- Demontaż  zadaszenie przy kamienicy ul. Kościuszki 80 i ewentualnie zabezpieczenie 
w inny sposób . 

- Ustawienie pojemników  na odpady segregowane w rejonie Gwarna/Kościuszki 

- od Kościoła do Placu Wiosny Ludów słupki oddzielające chodnik, estetyczne 
zapobiegające wjazdu samochodów-szczególnie przy Kościele i Pomniku Adama 
Mickiewicza; przy Pomniku prace adaptacyjne, by wykreowad najstarszy Pomnik 
A.Mickiewicza w Polsce!!! 

- prace porządkowe w wymienionym obszarze, gdzie panuje stały bałagan!!! 

- Bardzo zły wygląd i stan elewacji budynku  Biblioteki przy ul. Św. Marcinodgórna 
 

odcinek 
al.K.Marcinkowskiego  

- uszkodzona kostka na jezdni od strony hotelu Rzymskiego do budowanego centrum 
handlowego; 

- zagospodarowanie pasa zieleni naprzeciw hotelu; 

- brak koszy na śmieci 

- zabezpieczenie drzew i krzewów w ciągu Alei Marcinkowskiego 

Plac Wolności - Przystanek tramwajowy – zniszczona nawierzchnia, połamane płyty chodnikowe, 
pokruszone krawężniki, koszmarny stan wiaty i ławek (wymiana na nowe)  

- Torowisko – popękane tory w dwóch miejscach, były spawane, lecz nie naprawiono 
podkładów, przez co jadący tramwaj generuje duże wstrząsy; wypełnienie torowiska 
jest zniszczone – brakuje kostek pozbruku, są nierówne i bardzo nieestetyczne  

- Chodniki wokół placu Wolności są nierówne, mimo niedawnej wymianie 
nawierzchni 

- Przejście dla pieszych od str. Ul. Ratajczaka do Arkadii – wyjątkowo 
nieprzystosowane dla matek z wózkami, tym bardziej dla osób niepełnosprawnych; 
brak zjazdów, od str. Arkadii podwójny stopieo (bariera nie do pokonania wózkiem)  

- Na chodnikach jak i na płycie placu Wolności brakuje śmietników, powinny byd co 
100-200 metrów  

- Nie ustalony prawny dyspozytor schodów Arkadii (ZDM i ZKZL nie przyznają się do 
tego terenu – należy to rozwiązad) – 

- Zieleo – powinna byd wyższa o 60-100 cm – bukszpany powinny osłaniad siedzących 
na ławkach ludzi i byd zieloną enklawą (nie należy tak kurczowo trzymad się planu 
powrotu do wyglądu placu sprzed wojny, ponieważ obecnie ruch samochodowy 
zakłóca spokojny odpoczynek, czego przed wojną nie było – błąd projektowy! ZDM 
sugeruje iż wyższa zieleo zbytnio obciąży płytę placu, traktuję to jako żart w związku 
z planowaną strefą kibica, która obciąży płytę placu po tysiąckrod bardziej) 

- Ogrodzenia zieleni – w każdym z ogrodzeo są uszkodzenia, nikt nie renowuje tych 
elementów 



- Ławki – ilośd jest zbyt mała, należy potroid liczbę ławek, tak by wypełniły przestrzeo 
na placu 

- Kanalizacja – niedrożna, nie czyszczona, zalewa wjazd do parkingu podziemnego. 
Mimo zgłoszeo nic się nie dzieje 

- Rury wodne w chodnikach będą sukcesywnie pękały, gdyż mimo możliwości 
wymiany orurowania podejśd do posesji podczas remontu chodników nie 
przeprowadzono wymian.  

- Brak skutecznego monitoringu – są dwie kamery, które są zbyt niskie by 
monitorowad plac, należy powiększyd ilośd kamer, ustalid kto i gdzie będzie ten 
monitoring prowadził i nagrywał (oraz jak długo pliki będą zapisane)  

- Wejścia na parking podziemny straszą swoim wyglądem, powinny byd miejscem 
zmiennych, ciekawych instalacji kulturalnych, wystaw etc. (np. w porozumieniu z 
Uniwersytetem Artystycznym), lub zieleni – winorośl?  

- Historyczna latarnia – trudno jest znaleźd w niej jakikolwiek walor estetyczny, 
obejmy stalowe utrzymują ją w pionie, nikt nie podjął się renowacji. Uważam, że 
należy wymienid ją na nową.  

- Tablica informacyjna – należy ustawid tablicę informacyjną opisującą miejsce jakim 
jest plac Wolności, z mapą najważniejszych punktów, było by to miejsce zbiorcze dla 
przewodników, turystów.  

- Kamienica nr 6 – na elewacji wiszą olbrzymie billboardy – nie interesowałam się ich 
legalnością, lecz wątpię by konserwator miejski zgodził się na takie oszpecanie 
centrum. Należy je zdjąd 

- usunięcie napisów sprayem ze ściany budynku na rogu ul. 
Nowowiejskiego i Placu Wolności (od strony ul. Nowowiejskiego) 

Pl. Wolności -  brak śmietników od księgarni  Św Wojciecha do ul Ratajczaka , przydałby się 
biletomat MPK  na przystanku, brak zjazdu dla wózków przy przejściu dla pieszych 
przy empiku, namalowad ścieżki rowerowe  na czerwonym pasie chodnika , wstawid 
może jakieś kwietniki  kiedyś na pl Wolności stały donice z palmami  

Stary Rynek i okolice - - mało śmietników  w okolicy Starego Rynku, WC na Starym rynku źle oznaczone na 
Euro powinno byd czynne 24 H 

- nie jest dostępne dla niepełnosprawnych,  bardzo mało ławeczek  na Starym Rynku, 
nierówne chodniki  

- stałe zanieczyszczanie okolic uliczek Kurzanoga, Quadro, Różany Targ (na Starym 
Rynku) - niezbędne podjęcie działao zapobiegawczych 

ul. Piekary - - centralny parking poznania,  auta parkują wszędzie mimo zakazów, obrzydliwy 
szutrowy parking w centrum Poznania, nierówne chodniki  (dojazd do kina Apollo 
można się połamad),   wieczorem ciemno -brak latarni na odcinku Św Marcin 
Wysoka   

- i brak śmietników dziury w jezdni   
ul. Gwarna    -  
pl. Wielkopolski   - czy jest biletomat ? jeśli nie to powinien byd, nierówne chodniki,  brak 

namalowanych pasów dla pieszych, niebezpieczne wejście na pl Wielkopolski,  
można nie zauważyd tramwaju przydałyby się może jakieś barierki,  mało 
śmietników  

- brak drzew po stronie od Prosiaczka jedyne nieliczne na środku usycha ,  bałagan na 
działce na wzgórzu Przemysława  

- bałagan  na od tylniej strony straganów ,  przejście dla pieszych na rogu przy 
Archiwum jest nierównie i nienamalowane a krawężniki nie wyprofilowane dla 
wózków  

ul Libelta- - przydałoby się przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Kościuszki / Libelta przy 
dominikanach, jest   tylko po stronie urzędu 

ul.  F.Ratajczaka ; ul.   
27 grudnia ; ul.   
Kantaka 
 

- CHODNIKI I JEZDNIE :  
o Chodniki - ujednolicenie nawierzchni z likwidacją wysokich krawężników na 

wszystkich przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych 
o Miejsca parkingowe strefy parkowania - tylko w poziomie jezdni, bez miejsc 

parkingowych wydzielonych jedynie poprzez wymalowanie linii na 
chodniku. Miejsca wydzielone krawężnikami o różnicy wysokości ca 15 cm / 
miejsca wydzielone kosztem chodników tylko jako wydzielone pola w 



poziomie jezdni/ 
o Miejsca parkingowe strefy parkowania zlokalizowane na jezdni równolegle 

lub pod kątem oddzielone od chodników słupkami metalowymi lub 
betonowymi 

o Wszystkie słupki w formie stojaków parkingowych dla rowerów / barierka 
dług. ca 1.00 m w formie odwróconego "U"/ 

o Realizacja nowych oraz remonty istniejących torowisk tramwajowych tylko 
w technologii bezwzględnie spełniającej normy dotyczące emisji hałasu 

o Likwidacja nieczynnych lub wymiana na nowe istniejących, zdewastowanych 
i skorodowanych szafek energetycznych umiejscowionych na chodnikach. 

- ZIELEO I ŚRODOWISKO 

- / niezbędne powołanie odpowiedzialnej jednostki opiniującej niezależnej od władz 
miasta/  

o Ochrona istniejącej zieleni / drzewa, krzewy, trawniki/ przy pomocy 
odpornych ogrodzeo/ , zwłaszcza w sąsiedztwie miejsc parkingowych 

o Absolutny zakaz likwidacji  jakichkolwiek istniejących elementów zieleni / z 
wyłączeniem bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia/ 

o Przywrócenie zlikwidowanych/ ul. Nowowiejskiego, Libelta/ oraz wykonanie 
nowych nasadzeo w formie drzew i krzewów odpornych na szkodliwe 
oddziaływanie atmosfery miejskiej / Ratajczaka, Kantaka, Plac Wolności po 
stronie południowej/ 

o Skuteczna ochrona miejsc lęgowych ptaków , zwłaszcza gatunków 
podlegających ochronie/ pustułka, sikory, wróbel, mazurek, gil, / oraz 
zagrożonych/ jeżyk alpejski/ zwłaszcza w okresie lęgowym/ kwiecieo - 
lipiec/ 

- STRUKTURY INFORMACYJNE I REKLAMOWE 

- / niezbędne przywrócenie funkcji plastyka miejskiego, najlepiej jako jednostki 
nienależnej, Miejski Konserwator Zabytków w tej roli kompletnie się nie sprawdza - 
brak kompetencji/  

o Absolutny zakaz dobrowolnego umieszczania elementów informacyjno-
reklamowych w przestrzeni miejskiej oraz prywatnej - dotyczy elementów 
stałych/ reklamy świetlne itp. i tymczasowych/ bannery, plakaty, flagi/ 

o Stworzenie spójnego systemu nośników reklam oraz kryteriów stosowania 
elementów tymczasowych jako elementów elewacyjnych i wolnostojących/ 
możliwe jako połączenie z funkcją stojaków dla rowerów/ 

o Egzekwowanie odpowiedzialności za umieszczanie w elementów  w 
stosunku do właścicieli/ Np oklejone wielowarstwowo skrzynki 
energetyczne , oklejone witryny , słupy itp./ 

- ZACHOWANIE PORZĄDKU I EGZEKUCJA PRZEPISÓW : 
o Aktywne egzekwowanie obowiązujących norm i przepisów przez powołane 

do tych celów służby miejskie/ Straż Miejska, Policja, ZDM, ZTM, SANEPID/  
poprzez pracę w terenie/ patrole interweniujące bez konieczności 
zgłoszenia/ także w przypadku imprez masowych oraz demonstracji / 
zgłoszonych i spontanicznych/ 

o Zdecydowane działania prewencyjne w odniesieniu do sytuacji mogących 
generowad zakłócenia porządku, zniszczenia mienia itp.  

- INFORMACJA I OPINIOWANIE : 

- / niezbędne powołanie jednostki informującej po stronie władz miasta/ 
o Obowiązek skutecznego/ forma listu pocztowego/ informowania z 

wyprzedzeniem przez służby miejskie o wszelkich zmianach, planowanych 
remontach, inwestycjach oraz imprezach , mających negatywne/ hałas, 
zmiany komunikacyjne, zamknięcia i inne ograniczenia 

o Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Rady Osiedla dla wszelkich 
działaniach wymienionych w pkt V. 1 

Ul. 27 Grudnia/ 
Fredry/Gwarna 
Mielżyoskiego 

- Modernizacja  torowiska  MPK na skrzyżowaniu  ulic 27 Grudnia/Fredry/Gwarna 
Mielżyoskiego koniecznie z odpowiednim podkładem tłumiącym hałas wytwarzany 
przez tramwaje 

 



ul. Kościuszki/Fredry - Zły stan  elewacji kamienic przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki/Fredry. 

- Remont/modernizacja nawierzchni, chodnika  pod arkadami przy Technikum 
Komunikacji 

Okrąglak - Nawierzchnia, chodnik przy remontowanym Okrąglaku wymaga odnowienia 
Ul. Kantaka - stan elewacji kamienicy Kantaka 8/9  wymaga remontu 

ul. Kościuszki -  Uzupełnienie usuniętego drzewostanu na ul. Kościuszki  na wysokości Urzędu 
Marszałkowskiego. 

- Przemieszczenie postoju taksówek obecnie przy zamku na ul. Kościuszki na płn 
stronę przy parkingu budynków wojskowych  ( wielokrotne wnioski od mieszkaoców 
ul. Kościuszki). 

 

Ul. Ratajczaka - Ratajczaka (na odcinku od Alei Niepodległości do Świętego Marcina) - remont 
chodnika na odcinku od Taczaka do Powstaoców Wielkopolskich; zwiększenie liczby 
koszy na odpadki; 

Ul.  Garncarska -  remont chodnika (głównie zapadnięte płytki chodnikowe) 
Ul. Taczaka -  niewielka poprawa stanu chodnika 
Plac Wiosny Ludów - adaptacja zielonej enklawy na potrzeby kibiców; może byd ekran-infaktruktura 

lokalna, tj. gastronomia, wymagane: oświetlenie, wykreowanie strefy bis piękne 
kosze na śmieci zaplecze ,intymne trybuny itp zieleo wymaga rekultywacji itd 

 ul. dr Romana 
Szymaoskiego 
 

- zadbanie o nowy postój taksówek 

- ławki uliczne, mała architektura 

- oświetlenie 

- kosze na śmieci 

- ekskluzywny stan ulicy z pełną infrastrukturą 

ul. Wysoka 
 

- najpiękniejsza zabytkowa uliczka, chodniki, ławki, światło sodowe, krawężniki 
rekonstrukcja z dewastacji 

 ul. Podgórna 
 

- dwie kamienice nr 3 i 10 w makabrycznym stanie-elewacje ruina, fatalna wizytówka 
dla udających się do strefy- na drodze ciągu komunikacyjnego do Placu Wolności 
zabudowa szpitalna - kamienice do zagospodarowania!!! 

- powinien powstad skrót uliczny - ul.Kozia-Podgórna co ułatwi komunikację etc 

- zanieczyszczony i uszkodzony fragment starych murów miejskich u zbiegu ul. 
Wrocławskiej i ul. Podgórnej (wraz z okolicą) - niezbędne podjęcie działao 
naprawczych i zapobiegawczych 

Ul. 3-go Maja - budynek nr 47 odnowienie elewacji , remont płyty balkonowej 4 kondygnacja ( 
odpadający  tynk ) ,przegląd pokrycia dachowego 

- budynek nr 49 częściowe odnowienie elewacji , pilny remont wsporników płyt 
balkonowych ( odpadający tynk ) 

- drobne naprawy chodników 
ul. Młyoska 
 

- Brak koszy na śmieci wzdłuż całej ulicy. 

- Róg ulicy Młyoskiej i Solnej - należy uporządkowad i zazielenid teren, ustawid 
ławeczki 

ul. Działyoskich - Brakuje tylko koszy na śmieci 
ul. 23 lutego 
 

- Trwa w tej chwili remont całej ulicy, trudno powiedzied jaki jest zakres modernizacji. 

- Wymaga uporządkowania teren po byłej stacji paliw ORLEN. 

- Proponujemy zieleo i ławeczki 

- zdewastowany teren u zbiegu ulicy Nowowiejskiego i ulicy 23 Lutego (po dawnej 
stacji benzynowej) - postulat: nabycie przez Miasto Poznao prawa użytkowania 
wieczystego tej nieruchomości i rozpoczęcie rewitalizacji skweru 

ul. Nowowiejskiego 
 

- Chodniki wymagają remontu i uzupełnienia. 

- Skrzyżowanie ul. Solnej, al. Niepodległości i ul. Nowowiejskiego wymaga analizy i 
zmiany 

- sygnalizacji świetlnej (w tej chwili ustawienie świateł bardzo niebezpieczne, 
szczególnie dla pieszych przy szkole) 

- Brakuje też koszy na śmieci 
Ul. Masztalarska - zanieczyszczone okolice wokół odrestaurowanych reliktów murów miejskich w 

okolicy ul. Masztalarskiej, siedziby Straż Pożarnej - niezbędne podjęcie działao 



zapobiegawczych, 

Ul. Ogrodowa  - ogrodzenie nieruchomości przy ul. Ogrodowej i ul. Strzeleckiej 11 - teren należący 

do Politechniki Poznaoskiej - postulat zmiany mało estetycznej siatki 

Ul. Paderewskiego - naprawa i wyrównanie studzienek na prawie całej ulicy, 

- chodnik wymaga remontu-szczególnie od ul. Sierocej do Starego  Rynku 

luźna kostka brukowa,  

- zły stan elewacji budynków , szczególnie Antykwariat Naukowy, Muzeum 

Narodowe, budynek nr. 10, budynek narożnikowy : Paderewskiego - Stary 

Rynek 

- budynek na narożniku Paderewskiego i Szkolnej wymaga 

zagospodarowania i rewaloryzacji /"straszy" już od wielu lat/. 

- brakuje koszy na śmieci 

  

 

Rejon Pytania 

Al.Marcinkowskiego, 
3 Maja, Ratajczaka/ 
od 27 grudnia do 
św.Marcina/, 
Nowowiejskiego/ od 
Pl.Wolności do 23 
Lutego 

po wybudowaniu parkingu pod Placem Wolności ulice wyłączone z możliwości parkowania 

w godz. 10.00 - 18.00/ także w soboty, niedziele i święta/Propozycja : - dopuścid parkowanie 

mieszkaoców zwłaszcza w soboty, niedziele i święta na zasadach jak dla strefy/ 

identyfikatory/. 

Parking powstał jako bardzo mocno popierana przez Urząd Miasta ,niechciana inwestycja w 

centrum, w ramach umowy z inwestorem miasto wprowadziło wymienione wyżej zakazy 

parkowania. W związku z nietrafnością inwestycji - parking jest wykorzystywany tylko 

częściowo , oraz brakiem jakichkolwiek logicznych zasad parkowania na jego terenie dla 

mieszkaoców centrum proponuję zmianę zasad parkowania dla przyległych ulic. 

Jednocześnie wobec sygnału o konieczności wzmocnienia stropu parkingu w zawiązku z 

planowaną nad nim strefą kibica wnoszę o uzyskanie od miasta odpowiedzi : 

- kto pokrywa koszty planowanych zmian budowlanych o charakterze konstrukcyjnym / 

projekt, realizacja, odszkodowania/? 

- z jakiego powodu taka zmiana jest konieczna, czy jest to błąd projektowy, wykonawczy czy 

istnieje inna przyczyna ? 

- z jakiego powodu wspomniana konstrukcja nie została wcześniej odpowiednio 

przygotowana , a jeżeli tak czy autor projektu wyraża zgodę na proponowane zmiany ? 

- czy planowana zmiana ma byd realizowana w ramach rękojmi/gwarancji/ wykonawcy i 

projektanta ? 

- jakiego charakteru utrudniania dla okolicznych nieruchomości przewiduje się w trakcie 

realizacji w/w zmian? 

Plac Wolności  -Czy rzeczywiście miasto ma zamiar powierzyd pieczę nad placem Wolości prywatnej firmie, 

która ma organizowad w tym miejscu imprezy kulturalne, etc. ? 

- Kto i za jakie pieniądze będzie konserwował fontannę Wolności? Jaki jest koszt jej 



budowy?  

Kwestie związane z pl. Wolności odnoście strefy kibica:  skąd woda, dokąd odprowadzanie 

ścieków – Jakie ogrodzenie terenu:  z czego, jaka wysokośd (kolizja z kablami trakcji 

tramwajowych) – ile, gdzie i jakie śmietniki – jakie toalety – wygląd – jakie reklamy się 

pojawią na kamienicach -  Jakie będzie zabezpieczenie zieleni (nawadnianie) – co z 

wentylacją parkingu zakrytą przez trybuny – niwelowanie hałasu) 

 


