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W numerze:
• W tym roku obchodzimy 25 lat powołania naszego Osiedla. Zapraszamy do zapoznania się
z tekstem obok, oraz z harmonogramem obchodów zamieszczonym na stronie 2.
• Remonty i modernizacje osiedlowych ulic,
to priorytet działalności Rady Osiedla. Na
stronie 3 zamieszczamy sprawozdanie z tegorocznej działalności Rady Osiedla oraz tabelę
z planem remontów na 2016 rok.
• KONKURS – wszystkie chętne dzieci i młodzież zapraszamy do konkursu plastycznego.
Nagroda, to uwiecznienie projektu plastycznego na osiedlowym przystanku oraz trwały i realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
Zasady udziału w konkursie na 5 stronie.

25 lat Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
Dołącz do nas
i pozostań w centrum wydarzeń
Miniony rok 2015 upłynął na Osiedlu pod znakiem aktywności i wypoczynku na świeżym powietrzu. Tradycyjny polski telewizyjny pilot w dłoni
oraz bursztynowy napój o zapachu słodu i chmielu zastąpiły biegi, marsze,
rajdy, wyścigi i inne zacne aktywne
zajęcia. Mieszkańcy indywidualnie, rodzinnie, w gronie znajomych czy wreszcie na tworzonych przez osiedlowe
stowarzyszenia, szkołę i Radę Osiedla
imprezach oddali się nastrojowi wspólnej zabawy i licznie pojawili się na organizowanych wydarzeniach.
Tylko sama ubiegłoroczna edycja
rajdu rowerowego pn.”Dbamy o Nasze Osiedla” zakończonego festynem
w Kiekrzu zgromadziła na starcie

przed szkołą na Leśnowolskiej ponad
250 osób.
To właśnie liczny udział mieszkańców naszego Osiedla skonsolidował
ponownie siły Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, Rady Osiedla Kiekrz, Stowarzyszenia na rzecz ochrony
Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu i zachęcił do stworzenia w tym roku
aż dwóch znacznych imprez rekreacyjnych dla naszych mieszkańców.
Rok 2016 jest dla nas okresem szczególnym, w tym właśnie czasie przypada
25 rocznica powstania pierwszej w Poznaniu Rady Osiedla. Szereg imprez
odbywających się na terenie naszego
Osiedla łączyć będzie wspólne hasło „25
lat Samorządu Obywatelskiego” i czynione są starania aby były objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Poznania oraz Przewodniczącego Rady

Miasta. Znane już są terminy tych wydarzeń i warto zarezerwować sobie czas,
aby brać w nich aktywny udział i wspólnie świętować. Zdecydowana większość
imprez stanowi kontynuacje poprzednich edycji, jednakże i tutaj następują
zmiany organizacyjne, część obowiązków koordynacji wydarzeń sportowych
i rekreacyjnych przejęli radni osiedlowi.
Wicedyrektorem XVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Posnania
Pama Tour” został radny Witold Puchalski, który będzie koordynował tę
część wyścigu, w której startują dzieci
i młodzież naszego Osiedla. W gronie
organizatorów znajdzie się tradycyjnie
obok Mariana Paździora, radny Eugeniusz Gąsiorek, niedawno wyróżniony
za wieloletnia pracę przez Prezydenta
Miasta Poznania.
c.d. na str.2

Szczególne zaangażowanie radnych
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice widoczne jest przy realizacji nowego autorskiego pomysłu radnych pod nazwą
„Smochy Festiwal” w dniu 4 czerwca.
Trwają już zaawansowane prace nad
tym projektem, na tym etapie można
zdradzić iż wydarzenie to będzie miało
charakter odmienny niż dotychczasowo przyjęte standardy. Głównym założeniem organizatorów jest promocja
młodych artystów, którzy zaprezentują
mieszkańcom Krzyżownik-Smochowic
swoje umiejętności. Będziemy zatem
gościć zespoły muzyczne i taneczne nie
tylko z Poznania, szeroki będzie również repertuar, począwszy od muzyki
ludowej przez popularną, rytmy młodzieżowe do mocniejszego uderzenia
rockowego. Przewidziana jest również gwiazda wieczoru ale to będzie
niespodzianka.... Odpowiedzialni za
promocje wydarzenia są członkowie
rady: Dorota Matkowska i Przemysław
Polcyn.
Jak zwykle nie zabraknie naszych
osiedlowych akcentów, swój występ zapowiedzieli Paweł Kucz, który będzie
czarował uczestników swoimi naukowymi eksperymentami, artysta rzeźbiarz Piotr Hercka ze swoją wystawą
prac, będą zawodnicy judo, zespoły
taneczne, warsztaty rękodzielnictwa,
a najmłodsi spróbują swoich sił na rumakach, które dostarczy Dawid Pempera z Gospodarstwa Agroturystycznego „Pony”. Pojawią się nasi harcerze
ze swoim szefem Romanem Banaszakiem, którzy wspólnie z personelem naszych osiedlowych przedszkoli
będą mieli piecze nad najmłodszymi.
Na pewno będzie ekspresowy kurs
tańca dla mieszkańców prowadzony
przez znanych i cenionych w Poznaniu instruktorów tańca, zaproszenie
do Smochowic przyjęli również znani
sportowcy i artyści.

Tydzień później kolejna duża impreza sportowa o wymiarze ponad
lokalnym - dobrze znany smochowiczanom “Bieg po zdrowie”. Jak poinformowali nas organizatorzy, nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 1 panie Anna
Maciejewska i Małgorzata Król, bieg
z roku na rok gromadzi coraz większą
liczbę uczestników. Nad bezpieczeństwem i organizacją ruchu podczas
trwania biegu czuwa radny osiedlowy
Andrzej Dłutkowski, dla którego zarówno bieg jak i sprawy szkoły na Leśnowolskiej mają wymiar priorytetowy.
17-18 września to termin V Międzyosiedlowego Rajdu Rowerowego pod
nazwą ”Dbamy o nasze Osiedla”, którego inicjatorem jest Robert Błoszyk
ze Stowarzyszenia na rzecz ochrony
Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, od kwietnia 2015 roku również
radny osiedlowy. W ubiegłym roku do
współorganizacji dołączyła nowa Rada
Osiedla Krzyzowniki - Smochowice,
akcje wspierać będą Rada Osiedla
Kiekrz, Rada Osiedla Strzeszyn, Klub
Turystyki Rowerowej Sigma oraz Stajnia Fino Kalińscy. W tym samym czasie i miejscu rozpoczyna się II Festiwal
Miłośników Koni i Muzyki.
Kierski festyn to udana kompilacja nie tylko dwóch dyscyplin sportu,

to przede wszystkim nowatorska inicjatywa. Z jednej strony to spotkanie
uczestników - ludzi dwóch światów:
miłośników rowerów i sportowych
zmagań w woltyżerce konnej. Z drugiej
strony to sąsiedzkie spotkanie społeczników z Rad Osiedli, stowarzyszeń,
organizacji i osób prywatnych, których
połączyła pasja stworzenia czegoś nowego dla lokalnej społeczności.
Miłym akcentem ze strony Przewodniczącego Rady Miasta pana Grzegorza Ganowicza jest zapowiedź zorganizowania listopadowej uroczystej
sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice w sali sesyjnej Rady Miasta.
Chcielibyśmy, aby w tych wszystkich
przygotowywanych wydarzeniach oraz  
nadzwyczajnej listopadowej sesji z okazji 25 rocznicy powstania Rady Osiedla
Krzyżowniki - Smochowice byli z nami  
mieszkańcy osiedla. Serdecznie zapraszamy.

Robert Błoszyk

Harmonogram wydarzeń z okazji
25 lat Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
14 maja 2016 - V Turniej Piłkarski – „Smoczy Puchar – wiosna 2016”
28 maja 2016 - XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Posnania Pama Tour”
4 czerwca 2016 - Smochy Festiwal
11 czerwca 2016 - IV Smochowicki Bieg Po Zdrowie
19 czerwca 2016 - Turniej Tenisa Ziemnego
17–18 września 2016 - V Międzyosiedlowy Rajd Rowerowy „Dbamy o Nasze
Osiedla” połączony z II Festiwalem Miłośników Koni i Muzyki w Kiekrzu
Listopad 2016 – uroczysta sesja Rady Osiedla na terenie Urzędu Miasta Poznania

Sprawozdanie z działalności
Rady Osiedla i Zarządu Osiedla w 2016
1. Odbyły się 3 comiesięczne sesje
Rady Osiedla:
I. Sesja Rady Osiedla w styczniu 12.01.2016 roku podjęto następujące
uchwały:   
- uchwałę o wyznaczeniu Radnej Bożeny Stradowskiej-Adamskiej   do
kontaktów związanych z utrzymaniem
obiektów rekreacyjnych na terenach
przekazanych Osiedlu do korzystania
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- uchwałę w sprawie montażu słupków
przy 3 progach zwalniających na ul.
Przytocznej oraz przy chodniku na ul.
Wejherowskiej (na odcinku od ul. Meliorantów do ul. Drogowców)
- uchwałę w sprawie mijanek na ul.
Człuchowskiej oraz budowy progów
spowalniających na ul. Chodzieskiej (2
szt.), Czarnkowskiej (1 szt.)
- uchwałę w sprawie progów spowal-

niających na ul. Czarnkowskiej i Chodzieskiej
- uchwałę w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela  Rady Osiedla do prac
przy realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego - „PLAŻOJADA”
- w sprawie Wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanet
S.A. na lata 2016-2025 budowy sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Osiedla
II. Sesja Rady Osiedla w miesiącu lutym - 2.02.2016 roku podjęto następujące uchwały oraz omówiono sprawy
dotyczące:  
- uchwałę w sprawie wydania gazetki
osiedlowej
- zmian w planie wydatków Osiedla
- omówiono temat Pola golfowego
III. Sesja Rady Osiedla w miesiącu
marcu - 1.03.2016 roku podjęto następujące uchwały oraz omówiono sprawy
dotyczące:
- planu  remontów jezdni i chodników:
1. Budzyńskiej (od ulicy Białośliwskiej
do ul. Czarnkowskiej)-   nawierzchnia jezdni, wraz zaułkami budynków
8,10,12,14,16,18
2. Lubowskiej (od ul. Elbląskiej do ul.
Tczewskiej) – nawierzchnia chodnika
3. Kołobrzeskiej (od ul. Białogardzkiej do ul. Sianowskiej) – nawierzchnia
chodnika
4. Trzcianeckiej (od ul. Sianowskiej do
ul. Lubowskiej) – nawierzchnia chodnika
- Wniosek o włączenie doliny cieku
Krzyżanki. do obszaru Zachodniego
Klina Zieleni Miasta Poznania
- uchwałę w sprawie objęcia przez Prezydenta Miasta Poznania i Radę Miasta Poznania patronatem obchodów
jubileuszu 25-lecia działalności Rady
Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
- podsumowano działalność Zarządu
Rady Osiedla w  2015 roku. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedstawił Przewodniczący Zarządu Osiedla, Maciej Bedyński
2. W każdą środę dyżur Rady Osiedla
w godzinach 18-19

3. Raz w miesiącu odbywają  się spotkania w ramach akcji Bezpieczny Poznań,
w których biorą udział przedstawiciele
Rady Osiedla, Policji i Straży Miejskiej, omawiane i zgłaszane są sprawy
w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
Utworzono mapę zagrożeń, z naszego
Osiedla - zgłoszono rejony ulic Przytoczna, Braniewska i Słupska
4. 4 marca odbył się odbiór montażu  
latarni na ul. Łebskiej
5. Przeprowadzono przegląd stanu  
obiektów sportowo –rekreacyjnych na
naszym osiedlu min. boiska sportowego przy ul. Braniewskiej oraz placów
zabaw
6. Wizja w terenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu ustalenia
zakresu zlecenia prac porządkowych
odpowiednim jednostkom miejskim
7. 25 lutego   odbyło się spotkanie
ZDM z przedstawicielami Rady Osiedla w celu ustalenia prac remontowych
i inwestycji na naszym Osiedlu na rok
2016 [tabelka ].Wykonanie projektów
ulic i chodników  na postawie wykonanej przez ZDM   koncepcji ulic w obrębie ulic Wejherowska, Starogardzka,
Pelplińska i Pniewska. W tej sprawie,
od 25 lutego do 11 marca, odbywały się   
konsultacje z mieszkańcami
8. Zabezpieczono środki na wykonanie
projektu ulicy Mrowińskiej jako pieszojezdni
9. Pofrezem zostaną wyremontowane
ulice Łomnicka i Halna
10.W miesiącu marcu odbyły się kolejne spotkania   z wydziałami ZDM,
z Wydziałem Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu i Miejskiego Inżyniera
Ruchu w celu poprawy oznakowania
na naszym Osiedlu  oraz  montażu mijanek na ul. Człuchowskiej i progów
zwalniających na ulicach Chodzieska

PLAN REMONTÓW ZE ŚRODKÓW CELOWYCH NA 2016

kolejność

nazwa ulicy

od ulicy

do ulicy

1

Budzyńska

Białośliwskiej

Czarnkowskiej

2

Lubowska

Elbląskiej

Tczewskie

3

Lubowska

Tczewskiej

Braniewskiej

4

Kołobrzeska

Białogardzkiej

Sianowskiej

5

Trzcianecka

Sianowskiej

Lubowskiej

Budżet

zakres remontu
nawierzchnia jezdni, wraz zaułkami budynków 8,10,12,14,16,18
nawierzchnia chodnika po  stronie południowej
nawierzchnia chodnika po  stronie północnej
nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy
nawierzchnia chodnika po stronie
południowej

i Czarnkowska a także słupków przy
progach na ul. Przytocznej i na chodniku na ul. Wejherowskiej
11. Kolejne spotkanie z ZDM z Wydziałem Zieleni Miejskiej w sprawie
uzgodnienia montażu ławek i nasadzeń
zieleni
12. W styczniu przyjmowaliśmy zgłoszenia i wnioski dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji potrzebne do rozpoczęcia prac wieloletniego
planu inwestycyjnego Aquanet S.A. na
lata 2016-2025
13. 28   stycznia   odbyło się spotkanie
pomiędzy Osiedlem Krzyżowniki Smochowice reprezentowanym przez
Dorotę Matkowską i Witolda Puchalskiego, a Zarządem Zieleni Miejskiej
w celu ustalenia zasad realizacji zadania „Smochy Pumptrack
14. Rozpoczęto również prace z realizacją projektu Plażojada - Plaża Krzyżowniki.
15. Poznański Budżet Obywatelski
– Ewaluacja: warsztaty i spotkania
z mieszkańcami
16. Trwają przygotowania do przeprowadzenia wyścigu kolarskiego Posnania Pama Tour 28 maja 2016 roku -szereg spotkań organizacyjnych
17. Udział w posiedzeniach Komisji
Planowania Przestrzennego Rady Miasta Poznania w sprawie pola golfowego
w Krzyżownikach
18. Klub Seniora  spotkania
19. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu chodnika
i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego od ul. Prusimskiej do ul. Łobżenickiej
20. Ruszyły prace remontowe w ramach bieżącego utrzymania jezdni na
naszym Osiedlu, a także od 15 marca
na ul. Dąbrowskiego do ul Polskiej

Załącznik do Uchwały z dnia 1 marca 2016
…./…../…../2015 Rady Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice z dnia 12 maja 2015 r.
3/1/2016
szacunkowa
długość
szacunkowa
przedmiot
powierzchnia
[m]
wartość
[m2]
jezdnia

141.7

850.2

161,538.00 zł

chodnik

170.53

255.795

48,601.05 zł

chodnik

116.36

174.54

33,162.60 zł

chodnik

138.87

208.305

39,577.95 zł

chodnik

433.87

650.805

123,652.95 zł

2139.645

406532.55

405,546.00 zł
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Działalność społeczna, to wiele radości …
Działalność społeczna w Radzie Osiedla ma bardzo
szeroki zakres i prowadzi się ją na wielu płaszczyznach.
Zaczynając od sesji Rady Osiedla przynajmniej raz w miesiącu, poprzez cotygodniowe dyżury w środy od 18 do 19,
posiedzeń komisji, wizji w terenie, spotkań organizacyjnych,
uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miasta Poznania i Komisjach, a także spotkania z przedstawicielami jednostek
miejskich. To tak w największym skrócie wygląda praca
społeczna niektórych radnych osiedlowych. Poprzez swoja
działalność w Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, a także
Komisji Planowania i Rozwoju chciałbym przybliżyć co wogóle robimy.
Bardzo ożywiły się dyżury środowe ,również można
dzwonić w czasie dyżuru nr. tel. 786208910, pisać na maile,
które podane są na stronie internetowej www.krzyzowniki-smochowice.pl i na profil R.O. na Facebooku www.facebook.Rada-Osiedla-Krzyzowniki-Smochowice. Wracając do
dyżurów, coraz więcej mieszkańców naszego Osiedla przychodzi do nas i zgłasza wiele różnych spraw. Nasłucha się
człowiek, oj nasłucha…,  ale trudno taka służba. Poczynając
od wyglądających na pozór błahych spraw, prozaicznych do
bardzo ważnych dotyczących bezpieczeństwa, porządku, remontów  i inwestycji na naszym Osiedlu. Najwięcej zgłaszanych spraw dotyczy bezpieczeństwa i porządku. Ujmująca
jest troska wielu mieszkańców, ale zarazem ilość zdarzeń
które zaistniały, wcale nie napawa optymizmem, ale cóż
wiele pracy przed nami. Nuda nam nie grozi.
W pierwszą środę miesiąca dyżur pełni Dzielnicowy naszego Osiedla (dla przypomnienia na terenie Osiedla służbę
pełni dwóch Dzielnicowych panowie Szymon Kubacki i Rafał
Rzemieniecki), a także raz w miesiącu Straż Miejska. W kilku
miejscach Osiedla jest złe oznakowanie lub jego brak, dotyczy
głównie ulic: Gorajska, Wejherowska, Pniewska i odcinki Dąbrowskiego, Sianowska, Człuchowska, Chodzieska, Czarnkowska, Leśnowolska, Łagowska – sprawy są w toku, zgłoszone do realizacji do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu
Dróg Miejskich. Niestety, procedury trwają dość długo od
momentu zgłoszenia do czasu realizacji - analizy, projekty itp.
Rada Osiedla ze swojej strony uchwaliła stosowne Uchwały
i przekazała odpowiednie środki z budżetu na realizacje tych
zadań, a dodatkowo w miesiącu marcu odbędzie się spotkanie z Wydziałem Bezpieczeństwa Drogowego w ZDM. Raz
w miesiącu uczestniczę, wraz z  Dorotą Matkowską, w spotkaniach w ramach akcji Bezpieczny Poznań,  które odbywają się
w Komisariacie Policji Poznań Jeżyce przy ul. Kochanowskiego. Uczestniczą w nich przedstawiciele Rad Osiedli z dzielnicy Jeżyc, Straż Miejska, przedstawiciel Urzędu Miasta od
Spraw Kryzysowych, Policja Drogowa i  doraźnie zapraszani
przedstawiciele odpowiednich jednostek miejskich. Zgłaszamy sprawy dotyczące naszego Osiedla. Aktualnie tworzona
jest mapa zagrożeń Miasta Poznania. Z naszego Osiedla zgłoszono rejony ulic Przytoczna, Słupska, Braniewska. Mapa na
bieżąco jest aktualizowana.
Przejdę teraz do tematu porządków. Z racji zbliżającej
się wiosny nastał czas na przystąpienie do wzmożonych prac
porządkowych, a niestety ilość miejsc i skala pojawiania się
śmieci na naszym Osiedlu przechodzi ludzkie pojęcie. KATASTROFA ! Można mieć pretensje, że służby miejskie do
końca nie wywiązują się ze swoich zadań, po części zgadzam
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Fot.Elżbieta Węgrzynowicz

się z taką opinią, ale spójrzmy prawdzie w oczy - wszelkie  
śmieci, worki , butelki, gabaryty same nie przyszły, same
nie znalazły się w tylu miejscach, ktoś je przyniósł. Myślę,
że w większości znalazły się za sprawą nas samych, mieszkańców naszego Osiedla. Brutalna prawda, ale tak jest.
Monitoruję sprawę od dłuższego czasu i pewny jestem tego
stwierdzenia, że komuś z daleka nie przyjdzie specjalnie
przywieźć śmieci na nasze Osiedla, choć i takie przypadki
mają miejsce, ale większość śmieci nazwijmy, że jest „produkowana” przez nas. Powstają tzw. dzikie wysypiska śmieci
w lesie i na niezamieszkałych posesjach. Krzyżowniki - Smochowice pod tym względem są Osiedlem KONTRASTÓW.
Ogólnie schludne, czyste, zadbane, a z drugiej strony ilość
miejsc gdzie są dzikie wysypiska jest spora. Wyzwanie przed
nami ogromne, pracy wiele, ale warto ponieść trud i powalczyć z tym nagannym procederem. Co kwartał odbywam
wizje   na terenie naszego Osiedla wraz z panem Józefem
Rapiorem, kierownikiem Oddziału Koordynacji Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście Wydziału Gospodarki
Komunalnej, które wykazały potrzebę zaangażowania służb
i jednostek miejskich, w celu uporządkowania i oczyszczenia terenów. Zgłoszono w zeszłym roku siedem dzikich
wysypisk śmieci. Straż Miejska wyegzekwowała od pięciu  
właścicieli uporządkowanie działek. Niestety w dwóch przypadkach   dotychczasowe procedury nie przyniosły efektu,
a co gorsza już pierwsza  wizja w tym roku, wykazała kolejne
sześć miejsc, a także duży obszar w okolicach brzegu Jeziora
Kierskiego na odcinkach ulic Nad Jeziorem i Międzyzdrojskiej, które już były zgłaszane  w ubiegłym roku i częściowo
uporządkowane, ale muszę się kolejny raz powtórzyć - skala
zaśmiecenia tego obszaru to MASAKRA-KATASTROFA.
Wizja została też przeprowadzona wzdłuż cieku Krzyżanka. Obecnie trwają ustalenia w celu uporządkowania pasa
brzegowego i wpływających nieczystości do tego cieku. Przy
okazji dziękuję za pomoc i  wskazanie tych miejsc pani Marii
Najewskiej i Bożenie Siekańskiej - Żłobińskiej.   
Dużo też pracy ma ZDM, w temacie uporządkowania
pasa drogowego wielu ulic naszego Osiedla. ZDM dotychczas wywiązywał się ze swoich zadań, np. odpiaszczanie
jezdni, oczyszczenie chodników z chwastów, jednak w tym
roku zakres prac jest dużo większy. Mam nadzieję, że efekty
w najbliższym czasie będą widoczne. Zakład Lasów Poznańskich również jest zaangażowany w porządkowanie terenów
leśnych na naszym Osiedlu. Pracy jest wiele, ale widać efek-

ty np. teren należący do ZLP wzdłuż ul. Nad Jeziorem, Polanowskiej i Beskidzkiej jest na bieżąco porządkowany  i kilka
razy interwencyjnie po zgłoszeniu telefonicznym do pana
Andrzeja Heigelmana, zostały wykonane dodatkowe prace porządkowe (np. na odcinku  leśnym w rejonie ulic Beskidzka – Lutycka), ale tak jak w poprzednich przypadkach
pracy przybywa. „Szkodnicy –śmieciarze” cały czas działają.
W wielu sprawach Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wyjaśnia, kto jest odpowiedzialny za dany teren - kwestia
własności, wynajmu, dzierżaw - po ustaleniu tychże, pojawiają się wezwania do uporządkowania nieruchomości.
Kosze na śmieci, nadal ich ilość jest za mała. W zeszłym
roku przybyło 15 nowych betonowych koszy, kolejne 14
przybędzie w najbliższym czasie. Trwają starania o kolejne.
Rozprowadzane są też worki na psie odchody. Można je
odbierać podczas dyżurów R.O., a także w sklepach zoologicznych na ul. Chodzieskiej 29 i ul. Sułowskiej. W zeszłym
roku przeprowadziliśmy dwie akcje sprzątania a naszym
Osiedlu. Jedną w maju,  w ramach akcji Wiosenne Porządki i we wrześniu w ramach akcji, Sprzątania Świata. W tym
roku również będą przeprowadzone obie akcje i liczymy na
większy udział mieszkańców, a także stowarzyszeń działających na terenie Osiedla. Mamy już pierwsze zgłoszenia Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni
w Poznaniu i Stowarzyszenie Krzyżanka włączą się do tegorocznej akcji. Sprzątanie wiosenne odbędzie się 23 kwietnia
2016roku. Szczegóły będą podane. Jak zawsze będą do dyspozycji rękawice ochronne i worki. Jeszcze raz serdecznie
zapraszam. Akcja sprzątania Osiedla trwa nadal, będziemy
ją kontynuować. Zwracam uwagę na pojemniki na odzież.

Niestety wokół nich powstają wysypiska śmieci, a dodatkowo są ustawiane w większości przypadkach nielegalnie.
Kolejnym tematem będą remonty, które są wykonywane
z naszego budżetu, ze środków celowych przyznawanych co
roku. Kilka słów wyjaśnienia -  odrębny zakres to remonty,
a odrębny inwestycje. Remontuje się istniejące nawierzchnie
jezdni i chodników, natomiast  jeżeli w danym miejscu jest
droga gruntowa i nie było nigdy np. asfaltu, to dane miejsce
nie podlega remontowi, a wymaga inwestycji. Oznacza to,
po kolei stworzenie koncepcji, projektu i dopiero wykonanie. Jest to pewne uproszczenie, ale tak należy poszczególne
zadania przyporządkować. W zeszłym roku wykonano remonty jezdni ul. Białogardzka, Maszewska, chodnik i jezdnia ul. Kołobrzeska do ul. Białogardzkiej. W roku 2016
remontowane będą : jezdnia ul. Budzyńska, dokończenie
Kołobrzeskiej, chodnik na ul. Trzcianeckiej i ul. Lubowskiej
(od Elbląskiej do Braniewskiej). Pofrezem zostaną wyremontowane ul. Łomnicka i Halna. Pozostałe ulice gruntowe
zostały zgłoszone do równania.

Witold Puchalski
Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Przystanek jak malowany
- 1050 lat historii Państwa Polskiego
Wszystkie dzieci i młodzież z naszego Osiedla zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym
przy współpracy MPK, ZTM, Rad Osiedli i Urzędu Miasta Poznania .Celem konkursu jest upiększenie wyglądu
przystanków autobusowych oraz tramwajowych w mieście.
Udział w konkursie polega na wykonaniu projektu w celu
przełożenia go na wybrany na Osiedlu przystanek. Na na-

Fot.Agencja Gazeta

szym osiedlu będzie to przystanek przy ul. Leśnowolskiej.
Temat tegorocznej edycji miejskiego konkursu związany jest
z wydarzeniami historycznymi z 1050. letniej historii Polski.
Projekty konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką-farby, kredki, ołówek. Należy je nadsyłać do 30 kwietnia
2016 roku na adres Rady Osiedla email: oswiata@rada.org.
pl..W temacie pracy prosimy wpisać „1050 lat historii Państwa Polskiego”.
Trzy najlepsze projekty, spośród nadesłanych prac, zostaną przekazane do eliminacji konkursowych i poddane
głosowaniu   na stronie www.miastopoznaj.pl w dniach od
12-24 maja 2016 roku do godz.24.00.Autorzy najciekawszych pomysłów będą mieli szansę, z pomocą studentów
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zaprezentować
swoją sztukę na przystanku przy ul. Leśnowolskiej w dniu
4 czerwca 2016 roku. Dla najlepszych prac przewidziane zostały upominki. Zapraszamy do zabawy.

Magdalena Ratajczak
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REALIZACJA GRANTU OSIEDLOWEGO
I PROJEKTÓW PBO 2016
W poprzedniej gazetce informowaliśmy Państwa o zwycięskich projektach
z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 oraz Grancie osiedlowym.
Miła wiadomość: właśnie rozpoczęły się prace nad realizacją wszystkich
naszych projektów.
Grant Osiedlowy
Przypomnę, że Kompleks Rekreacyjny, a właściwie rekreacyjno – wypoczynkowy powstanie w rejonie ulic Myśliborskiej, Maszewskiej, Lubowskiej.
Koncepcja tego miejsca przewiduje
zarówno aktywne spędzanie czasu, jak
i odpoczynek … nawet w pozycji horyzontalnej, a co ważne – bez ograniczeń
wiekowych. Teren, ze względów bezpieczeństwa   zostanie ogrodzony, ale
nie zamknięty; wyposażony w urządzenia do zabaw, ćwiczeń i leniuchowania,
w kosze na śmieci, nowe nasadzenia
roślin. Środki przeznaczone na realizację tego zadania to prawie 280.000zł
PBO Smochy Pumptrack
Projekt polega na budowie toru
rowerowego zwanego też rowerowym
placem zabaw
z   przeszkodami, z tzw. ‘hopkami’;
umożliwia jazdę na rowerach, rolkach,
deskorolkach czy hulajnogach. To
świetna zabawa dla młodszych i starszych. Zadanie zostało podzielone na

dwa etapy ze względu na wykonanie
projektu, wymagane stosowne pozwolenia i uzgodnienia, które wymagają
czasu.
Oba te projekty realizuje Zarząd
Zieleni Miejskiej. Koszt projektu –
300.000zł.
PBO Plażojada
Dla potrzeb realizacji Plażojady,
która jest zadaniem złożonym, przede
wszystkim zlokalizowanym w pięciu
różnych miejscach, w czterech dzielnicach, został powołany zespół roboczy,
któremu przewodniczą pracownicy
Wydziału Transportu i Zieleni, a bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca
Prezydenta Miasta Poznania Pan Maciej Wudarski.
Pozostali członkowie zespołu to
przedstawiciele Lasów Poznańskich,
POSiRu, ZDM oraz członkowie Rad
Osiedli: Kiekrz, Strzeszyn, Podolany,
Sołacz, Radę Krzyżowniki – Smochowice reprezentuje Dorota Matkowska.
Odbyły się już trzy spotkania, w tym
wizja w terenie w celu wykonania dokumentacji fotograficznej oraz opracowania wytycznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt  
Plażojada zakłada stworzenie nowych
i rewitalizację istniejących miejsc dla
mieszkańców Poznania i okolic. Plaże,

które teraz są wpół zdziczałe, mamy
nadzieję, będą nareszcie miejscami
bezpiecznymi i godnymi wypoczynku.
Dwie plaże w Kiekrzu, jedna
w Krzyżownikach, jedna w Strzeszynku
i jedna Nad Rusałką.
Wszystkie te miejsca dostaną drugie życie; planowane są ścieżki rowerowe, wyposażenie plaż w urządzenia
służące aktywnemu wypoczynkowi, doświetlone. Istotą projektu jest przywrócenie należnego im miejsca w sferze
rekreacyjno
-turystyczno-wypoczynkowej Poznania. Hasłem przewodnim
jest BEZPŁATNOŚĆ i OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ, EKO - NATURALNOŚĆ. To projekt ogólnomiejski na
łączną kwotę bez mała 2 mln złotych.  
Koszt zagospodarowania plaży w Krzyżownikach to 280 000zł.
Koordynatorami wszystkich projektów zlokalizowanych na terenie naszego osiedla są: Magdalena Ratajczak,
Dorota Matkowska, Witold Puchalski.

Dorota Matkowska

Aby rzeczka była rzeczką
Rzeczka Krzyżanka stanowi istotną
część ekosystemu Zachodniego Klina
Zieleni. Do czasu nowelizacji zawartych w ustawie o ochronie przyrody
z 2004 roku, Krzyżanka była użytkiem
ekologicznym. Po 2004 r. pozostała
obszarem chronionym ,co między innymi oznaczało brak możliwości zabudowy terenów zielonych przyległych
do   Krzyżanki zgodnie z koncepcją
zagospodarowania   Doliny Krzyżanki
z 2003 roku, przyjętą uchwałą Rady
Miasta Poznania. (patrz mapka)
Dlaczego więc pomimo roli jaką
pełni, jest zaniedbana i stopniowo ulega degradacji? Krzyżanka należy do
systemu powierzchniowych wód płynących. Oznacza to, że jednostką odpowiedzialną za jej konserwacje i porządek jest Urząd Marszałkowski. Ten
jednak powołuje się na użyte w niektórych opracowaniach sformułowanie
„rów melioracyjny” i usiłuje przesunąć
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te obowiązki na  wydziały Urzędu Miasta. Stowarzyszenie na rzecz ochrony
Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu skupiło wysiłki na wyjaśnieniu nazewnictwa, gdyż jest ono kluczem do
prawnego funkcjonowania rzeczki,
a wręcz do jej istnienia.
Spektakularne było też wyłączenie
Krzyżanki z terenów Zachodniego Klina Zieleni. Zostało to dokonane podczas pośpiesznego uchwalania Studium
Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta Poznania.
Trudno powiedzieć, dlaczego ówczesna Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice wyraziła akceptację dla
tego posunięcia. Nie zaistniały bowiem
żadne zdarzenia lub przesłanki, które
by takie kroki uzasadniały. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony ZKZ złożyło
do Komisji Planowania Przestrzennego wniosek o ponownie włączenie
rzeczki do ZKZ. Rada Osiedla poparła

ten wniosek uchwałą nr XIX/99/2016
z dnia 01.03. 2016. Jednocześnie naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego
na zlecenie wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przeprowadzili
waloryzację rzeczki i podkreślili zasadność ochrony i pozostawienia terenów
zielonych jako niezabudowanych.
Zastanawiające jest, że podczas
gdy Miasto nie radzi sobie ze smogiem
i nasileniem chorób układu oddechowego mieszkańców, ci ostatni zmuszeni są do ciągłej walki o prawo do życia
w przyjaznym środowisku i godnych
warunkach.

Bożena Siekańska-Żłobińska
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Edukacyjne Czwartki
HARMONOGRAM
EDUKACYJNYCH CZWARTKÓW:
7 kwietnia godz.18,00 - prawo spadkowe
5 maja godz.18,00 - prawa konsumenckie
2 czerwca godz.18,00 -  bezpieczeństwo, w tym szczególne uwzględnienie  potrzeb osób w wieku senioralnym
Rada Osiedla Krzyżowniki – Smochowice zaprasza mieszkańców na comiesięczne spotkania z ekspertami. Pomysł powstał podczas jednego z posiedzeń Komisji Dialogu i Współpracy z Mieszkańcami. Spotkania będą odbywały się zawsze
w pierwsze czwartki miesiąca, w godzinach 18 – 20, w siedzibie R.O. przy ul Muszkowskiej 1a. Wstęp wolny. Jest to nasz
nowy pomysł. Na początek ustaliliśmy trzy tematy, których
znajomość naszym zdaniem, może przydać się każdemu. Zachęcamy Państwa o zgłaszanie kolejnych zagadnień do naszego, wspólnego cyklu. Wszelkie zapytania i propozycje tematów
prosimy zgłaszać za pomocą maila Komisji dialog@rada.org.
pl lub bezpośrednio podczas dyżuru Radnych. Na pierwsze
spotkanie zapraszamy już w kwietniu. Latem robimy przerwę
i wracamy z cyklem po wakacjach. Informacje o spotkaniach
będą zamieszczane w gablocie R.O. przy Chacie Polskiej, na
stronie internetowej i profilu Rady na Facebooku.
(Opr.Red)

Fot. Przemysław Polcyn

W dniach 24 lutego do 09 marca br. w siedzibie R.O.
odbywały się konsultacje „Koncepcji projektowej dla
budowy ulic, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego dla terenu Smochowice Południe w Poznaniu”.
Koncepcja obejmuje rejon ulic położonych pomiędzy
Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Konsultacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, nie tylko tych ze wskazanego rejonu. Dziękujemy za bardzo cenne uwagi przekazane
nam podczas dyżurów i mailowo.
(opr.Red.)

Zapraszamy do nas
Osiedlowe Koło Seniorów  spotyka się w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca, o godzinie 17,00 w siedzibie Rady
Osiedla przy ul. Muszkowskiej 1a ( tuż przy Ośrodku Zdrowia).W kwietniu zapraszamy 8 i 22. Po wszelkie odpowiedzi
na nurtujące Państwa pytania prosimy dzwonić do opiekunki Koła, Moniki Bykowskiej(503 166 614). Zachęcamy i zapraszamy do naszych spotkań.
(opr.Red)

Wydawca: Miasto Poznań – Osiedle Krzyżowniki – Smochowice, Urząd Miasta Poznania Wydział Jednostek Pomocniczych Miasta,
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