
                     Tak zazielenia się ulice w Poznaniu i Krakowie.Podobnie robi się w miastach Europy.
Zwęża ulice dla uspokojenia ruchu, przestawia się parkowanie  samochodów z chodników na ulice,
sadzi drzewa i zrywa przydrożny bruk siejąc trawę.W Raciborzu niestety od lat robi się dokładnie

na odwrót.Teraz to samo czyli betonozę, chce się zrobić z ul.Bema.Przebudowa ul.Bema wg.
obecnego projektu będzie nie tylko zagładą dużej części zieleni przy tej ulicy, ale bardzo szkodliwe
dla bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, dzieci z przedszkola przy tej ulicy mieszkańców

osiedla przy Bema oraz osób odpoczywających w parku Roth..  

Zazielenianie ulicy Rybaki w Poznaniu.Kiedyś tu stały samochody.Dziś  w miejscu
parkujących samochodów są zielone trawniki i posadzone na nich drzewa.Na ulicy Bema istniejące
trawniki chce się bezpowrotnie zabetonować i zamienić je na zupełnie zbędną zatokę parkingową,
która nie da ani jednego miejsca parkingowego więcej.W Poznaniu czy Krakowie można sadzić
przy drogach drzewa do gruntu .W Raciborzu władze twierdzą że nie można.



Jedna z głównych ulic w Poznaniu przed i po przebudowie.Ulicę zwężono.Samochody
przestawiono z chodników na parkowanie na ulicy.Zazieleniono ulicę.

Zazielenianie ulicy Jackowskiego w Poznaniu.Tam gdzie kiedyś stały na chodniku samochody po
przebudowie jest nowy zielony przydrożny skwer.Oddano przestrzeń pieszym i zieleni.Tą zieloną

spacerową przestrzeń na ulicy Bema chce się teraz nam mieszkańcom odebrać i oddać ją
samochodom.Tym samym udrażniając całkowicie drogę dla samochodów co spowoduje wzrost

prędkości na tej drodze, wzrost hałasu, spalin i zagrożenia oraz bezpowrotnie doprowadzi do
likwidacji kilkuset m 2 trawników wzdłuż ulic Bema.Ulicę Bema w Raciborzu poprzez

przestawienie samochodów między ulicami Wandy a Jeziorową z obecnego parkowania na ulicy na
parkowanie w miejscu obecnych trawników ( jak zamierza prezydent Raciborza) de facto poszerzy
tą ulicę dla samochodów.W Poznaniu, Krakowie Katowicach czy miastach UE robi się dokładnie na
odwrót.Samochody z chodników przestawia się na ulice zwężając je a tym samym uspokajając ruch

samochodów, polepszając bezpieczeństwo i jakość życia w mieście.



W Poznaniu tak jak w wielu miastach Polski i Europy przesuwa się parkowanie samochodów z
chodników na ulice ( parkowanie  równoległe) oraz zyskaną przestrzeń oddaje się pieszym,

rowerzystom, zieleni oraz ławkom .W Raciborzu mamy na ulicy Bema optymalne parkowanie
samochodów na ulicy.Teraz chce się to co jest dobre zniszczyć i przestawić samochody z

parkowania na ulicy na parkowanie na trawnikach likwidując bezpowrotnie ok. 300 m2 zieleni.Nie
zgadzamy się na to i chcemy zmiany projektu przebudowy ulicy Bema. 



Przebudowa na ul.Poznańskiej w Poznaniu.W miejscu byłego miejsca postojowego dla
samochodów tworzy się zielone pasy ( wyżej). Tak oddaje się przestrzeń zieleni i mieszkańcom
polepszając jakość życia w mieście. W Raciborzu zielone pasy na ulicy Bema ( jedne z ostatnich

takich w Raciborzu wzdłuż dróg) obecny Prezydent Raciborza chce zamienić na parking.Nikomu w
przeciętnym mieście Europy czy Polski takie rozwiązanie jak chce się zrobić z zieloną spacerową

uliczką Bema nie przyszło by do głowy.



A tak zazielenia się ulice w Krakowie ( powyżej).Ulica Starowiślna jaka jest i jaka ma być po
przebudowie .Projekt tej ulicy będzie realizowany na prośbę mieszkańców Krakowa. To oni prosili aby
zamienić dwu kierunkową ulicę na jednokierunkową i zazielenić ją trawą i drzewami.Władze Krakowa
posłuchały mieszkańców i z dwu kierunkowej ulicy zrobi się jednokierunkową. Zyskane 5 m szerokości

obsieje się trawą i obsadzi się drzewami.W Raciborzu władze nie chcą się zgodzić, aby nawet uliczkę Bema
przy parku i przedszkolu dla ograniczenia ruchu zamienić na jednokierunkową. W Raciborzu  prezydenta i

władze miasta o wiele  spraw od ponad roku, prosi kilkaset mieszkańców w tym o samą ulicę Bema w
osobnej petycji ponad 300 osób, jednak nikt z tutejszych władz nie chce nas  mieszkańców słuchać .

Te trawniki na ulicy Bema mają zniknąć pod zatokę parkingową i przesunięty chodnik.Zieloną przestrzeń dla
pieszych prezydent Raciborza chce odebrać mieszkańcom.Samochody zbliżą się do budynków mieszkalnych

oraz do samego nowo projektowanego chodnika, zniknie zielony pas dystansowy i przestrzeń dla
pieszych.To są szkodliwe działania na które się nie zgadzamy.Ulica Bema powinna być jednokierunkowa bo

jest w strefie wymaganej ciszy i spokoju przy przedszkolu, parku i osiedlu mieszkaniowym.Ulica
Sieńkiewicza czyli przedłużenie ul. Bema już od lat jest jednokierunkowa.Bema też może być ale nie ma

dobrej woli.Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest tylko ciałem doradczym i jej opinia która wg.
nas jest błędna nie jest wiążąca dla prezydenta miasta Raciborza, który może podjąc sam decyzję na prośbę

mieszkańców aby ulicę Bema zrobić jednokierunkową z ograniczeniem prędkości..


