
Uwagi Jacka Jarziny z Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania  

Ogromna liczba podróży do i z nowego osiedla będzie prowadziła do szeroko pojętego centrum. Na-

turalną trasa takich podróży będzie się jawiło wyjeżdżanie i wjeżdżanie przez ulicę Panny Marii i da-

lej ku Garbarom. Oznacza to dokładanie ruchu na już mocno przeciążonej ulicy Prymasa 

Wyszyńskiego.  

Proponowany układ komunikacyjny polegający wyłącznie na organizacji ruchu, zakazujący skrętu w 

prawo od Katedry (z ul. Ostrów Tumski) w ulicę Panny Marii, okaże się fikcją. Wprowadzanie rozwią-

zań prawnych (nieskutecznych), o których z góry wiadomo, że są nieegzekwowalne, choć powinny 

takie być, jest bardzo groźne społecznie.  

W przypadku opisywanej trasy podróży można przewidywać dwa scenariusze częstych lub nawet 

nagminnych zachowań naruszających prawo: jazda od Centrum, skręcanie w Zagórze i objeżdżanie 

Katedry (przez strefę zamieszkania!) i dalej nielegalnie w prawo w Panny Marii oraz – jeszcze gorsze 

– w godzinach małego ruchu wykonywanie skrętu w lewo z Mostu Chrobrego wprost w Panny Marii, 

bez objeżdżania Katedry. 

Brak kładki przy moście kolejowym nie sprzyja także zbudowaniu szlaku turystycznego – na przykład 

dla miłośników militariów i fortyfikacji (Stary Rynek z Muzeum Wojska, Wzgórze św. Wojciecha ze 

znakiem granicznym strefy fortowej, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, pozostałości Fortu Wi-

niary z Muzeum Armii Poznań, pozostałości Tamy Garbarskiej, Ostrów Tumski z pozostałościami Cy-

tadeli Katedralnej) czy ogólnie turystów planujących ciekawy spacer od lewobrzeżnej starej części 

Miasta do prawobrzeżnej najstarszej części, z zabytkiem przemysłowym w postaci budynku d. Elek-

trowni, w czasie jej powstawania uznanej za rewelację techniczno-architektoniczną. 

Położenie i brak dobrych powiązań komunikacyjnych dla samochodów (które czy nam się to podoba, 

czy nie, używane będą) powoduje, ze nowe Osiedle aż prosi o doprowadzenie tam linii tramwajo-

wej. 

Wątpliwości budzi wprowadzenie ochrony takich niezbyt wartościowych obiektów jak stacje pomp i 

oczyszczalnie wody chłodzącej (szczególnie mniejsza od strony Warty). Są one rzeczywiście uznane 

za zabytki. Trudno sobie wyobrazić racjonalne a piękne zagospodarowanie tych obiektów. Przykła-

dowa wizualizacja (tablica nr 20 na prezentacji MPU z 31 marca 2021) jest optycznym kuriozum, wy-

raźnie propozycją „na siłę”, by powstał tam jakiś nowoczesny budynek bez naruszania zabytkowej 

„budki”. 

Wyprowadzenie kładki przez Wartę (tej przewidzianej w planie) na Redutę wydaje się niedobrym 

pomysłem. Bardziej sensowne jest skierowanie kładki albo na północ od obrysu Reduty, albo na po-

łudnie – tak by pieszy nieznający okolicy (turysta) został od razu naprowadzony na dalsze cele swo-

jego spaceru, na przykład na Katedrę (wyjście z kładki w stronę placu Węglowego) 


