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	 Przychodzi	 nam	 wszystkim	 żyć	 w	 bardzo	 ciężkim	
czasie,	czasie	trudnym,	czasie	próby	i	przeżycia	i prze-
trwania, tak trudnego okresu epidemii korona wiru-
sa.	Jest	to	czas	wielu	ograniczeń	i	zakazów,	nakazów,	
które	należy	przyjąć	 i	 realizować.	Czas	 jednak	ma	to	
do	 siebie	że	mija,	kwestia	 tylko	 jak	długo	 to	potrwa,	
wierzę	że	za	jakiś	czas	wrócimy	do	normalnego	trybu	
życia.
	 Rada	Osiedla	do	odwołania	zawiesza	dyżury	które	
odbywały	się	w	środy,	punkt	bezpłatnej	pomocy	praw-
nej	 też	 jest	 nieczynny,	 jak	 też	 biblioteka.	Zamknięte	
będą	obiekty	rekreacyjne	boiska,	place	zabaw	itp.	Jed-
nak	cały	czas	działamy,	wszelkie	sprawy,	 tematy	pro-

Nasza mała OJCZYZNA – nasze Osiedle
szę	 zgłaszać	 na	 maila	 porzadek@rada.org.pl,	 pisma	
do	różnych	 jednostek	miejskich	będą	nadal	wysyłane	
droga	elektroniczną.
Odwołane	są	wszelki	planowane	wydarzenia,	proeko-
logiczna	akcja	Wiosenne	Porządki	2020,	Smochy	Festi-
wal.	Na	tą	chwilę	trudno	podać	w	jakim	innym	terminie	
się	odbędą	tak,	jak	też	wyścig	kolarski,	bieg,	kino	ple-
nerowe	 i	wiele	 innych	wydarzeń.	Mam	 taką	nadzieje	
że	w	2	połowie	tego	roku,	część	tych	wydarzeń	będzie	
mogła	się	odbyć,	będziemy	o	tym	w	miarę	możliwości	
informować.
Witold	Puchalski	–	Przewodniczący	Zarządu	Osiedla	

Krzyżowniki-Smochowice

ŻYCZYMY ZDROWIA I SPOKOJU.
 ABY W TYM TRUDNYM DLA WSZYSTKICH CZASIE 
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1.	 Od	 początku	 roku	 2020	 odby-
ły	 się	 3	 sesje	 Rady	 Osiedla,	 kilka	
posiedzeń	Zarządu	Osiedla	 a	 tak-
że	 cotygodniowe	 środowe	 dyżury	
w	 godz.	 18.00	 –	 19.00	 w	 siedzibie	
Rady Osiedla.
Na	 sesjach	 uchwalono	 min.	 Listę	
zadań	 priorytetowych	 w	 zakre-
sie	budowy	dróg	 lokalnych	na	 lata	
2020-2023.	 -	 Wykonanie	 prac	 bu-
dowlanych	 brakującego	 odcinka	
ulicy	 Białośliwskiej.	 Wykonanie	
projektu	 ulicy	 Dziwnowskiej	 oraz	
projektu	 ulicy	 Sytkowskiej	 na	 od-
cinku	od	ul.	Czarnkowskiej	do	uli-
cy	Lutyckiej	wraz	z	odwodnieniem.	
Przyjęto	 sprawozdanie	 Zarządu	
Osiedla	za	rok	2019	i	zaopiniowano	
projekt	zmian	granic	obwodów	pu-
blicznych	szkól	podstawowych	pro-
wadzonych	 przez	 Miasto	 Poznań.	
Zarząd	 wystosował	 kilkanaście	
pism	 do	 odpowiednich	 jednostek	
miejskich.
2.	Odbyły	się	konsultacje	w	sprawie	
organizacji	 ruchu	 na	 ulicy	 Lemie-
rzyckiej	i	Sułowskiej.
3.	Apel	Powstańczy	w	hołdzie	Zdo-
bywcom	Ławicy,	odbył	się	na	tere-
nie naszego Osiedla 6 stycznia od 
godz.	 6.30	 przy	 ul.	 Przytocznej	 na	
Wzgórzu	Berlińskim.
4. Nasadzenia zieleni przed placem 
zabaw	 przy	 ul.Zuraszka	w	 ramach	
nasadzeń	 rekompensacyjnych	 in-
westycji	sieci	wodociągowej	przy	ul.	
Beskidzkiej	 min.	 Jarząb	 szwedzki	
-14	szt.	I	90	szt.	Krzewów.
5.	W	ramach	bieżącego	utrzymania	
dróg–	 wyrównano	 drogi	 gruntowe	
min.	 Pilawską,	 Tczewską	 a  także	
naprawa	 dziur	 w	 jezdni	 na	 ul.Su-
liszewskiej,	 Polanowskiej.	 Prze-
prowadzono	 również	 naprawę	
pogwarancyjna	 tłuczniem	 odcinka	
ul.  Olsztyńskiej	 i	 zaułku	 ul.	 Dar-
łowskiej.
6.	Zamontowano	kolejne	dwie	ka-
mery	monitoringu	miejskiego	przy	

Sprawozdanie z wydarzeń na Osiedlu 
oraz pracy

Rady Osiedla i Zarządu Osiedla 
rondzie	 na	 ul.Santockiej.	 Kolejna	
kamera	w	tym	roku	będzie	zamon-
towana	 na	 terenie	 obiektu	 rekre-
acyjnego	przy	ul.	Przytocznej.
7.	 Stacja	 roweru	 miejskiego	 dzia-
ła	 od	 1	 marca	 na	 parkingu	 przy	
ul.Słupskiej,	 kolejna	 powstanie	
w po	ukończeniu	inwestycji	na	tzw.
Ryneczku.	 W	 Kierunku	 Ogrodów	
czynna	jest	kolejna	stacja	na	ul.	Dą-
browskiego	przy	przystanku	na	wy-
sokości	pływalni.
8.	Zaplanowany	jest	montaż	20	ko-
szy	na	śmieci	
9.	 Progi	 zwalniające	 będą	 monto-
wane	na	ul.	Lęborskiej,	Margoniń-
skiej	i	Beskidzkiej	
10.	 Odbyły	 się	 3	 wykłady	 z	 cy-
klu	 OKRUCHY	 UMARŁEGO	
ŚWIATA	profesora	 Jerzego	Stille-
ra,	kolejne	terminy	wykładów	z ra-
cji	 zaistniałej	 sytuacji	 z	 epidemią	
koronawirusem	zostały	zawieszone.

PBO 2020 - REALIZACJA 
	 W	 tym	 roku,	 dzięki	 Państwa	 głosom	oddanym	
w	 Poznańskim	 Budżecie	 Obywatelskim	 odbędzie	
się	 cykl	 wydarzeń,	 na	 które	 czekaliśmy.	 Podczas	
IV	 już	 edycji	 SMOCHY	FESTIWALU	można	 li-
czyć	na	dużo	dobrej	muzyki,	działań	artystycznych,	
konkursów	i	zabaw.	W	czasie	dwóch	dni	Festiwalu	
posłuchamy	 i	 pobawimy	 się	 przy	muzyce	 zespołu	
RAZ	DWA	TRZY,	Majki	Jeżowskiej	oraz	France-
sco Napoli i wielu innych.
	 Tradycyjnie	nie	może	zabraknąć	JEŻYCKIEGO	KINA	PLENERO-
WEGO.	W	tym	roku	organizatorzy	przewidują	także	więcej	warsztatów	
i spotkań	adresowanych	do	wszystkich	grup	wiekowych.
	 UWAGA!	Z	powodu	panującej	epidemii	oraz	związanymi	z	tym	środ-
kami	ostrożności	i	ograniczeniami,	jakim	musimy	się	poddać	-	dla	dobra	
wspólnego	-	realizacja	wszystkich	działań	zostaje	przesunięta	na	koniec	
lata/	jesień.
Dokładny	harmonogram	imprez	będzie	znany	latem.
Organizatorzy:	 Estrada	 Poznańska,	 Centrum	 Współpracy	 i	 Integracji	
Obywatelskiej	CWIO,	Rada	Osiedla	Krzyżowniki	-	Smochowice.

Dorota	Matkowska

11.	 Rada	 Seniorów	 Osiedla	 Krzy-
żowniki-Smochowice	 odbyła	 kilka	
spotkań	organizacyjnych
12.	 Raz	 w	 miesiącu	 odbywają	 się	
przeglądy	 obiektów	 sportowo-re-
kreacyjnych	 na	 naszym	 Osiedlu.	
Planowane	 są	 nasadzenia	 na	 pla-
cu	 zabaw	przy	 ul.	Architektów,	 ze	
względu	 na	 trudny	 teren	 przepro-
wadzone	 zostaną	 badanie	 gruntu,	
które	pozwoli	dobrać	odpowiednie	
rodzaje	 i	 gatunki	 roślinności.	 Na	
obiekcie	 przy	 ul.Braniewskiej	 bę-
dzie przeprowadzona wymiana tzw. 
Piłkochwytów	przy	dużym	boisku.
13.	 Comiesięczne	 spotkania	 w	 ra-
mach programu, Bezpieczna dziel-
nica- Bezpieczny mieszkaniec.
14.	 Akcja	 proekologiczna	 Wio-
senne	 Porządki	 2020.	 planowana	
w dniach	3-5	kwietnia,	odbędzie	się	
w innym terminie.

Witold	Puchalski
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Zakres prac Etap prac (stan na dzień 18 marca 2020 roku)

Rozbudowa	
monitoringu 
wizyjnego	na	
osiedlu

Kamery	 na	 obiekcie	 przy	 ulicy	 Braniewskiej	
oraz	 obiekcie	 przy	 ulicy	Maszewskiej	 zostały	
włączone	do	Systemu	Monitoringu	Miejskiego. 
Z	 początkiem	 2020	 roku	 system	 został	 uzu-
pełniony	 o	 dwie	 kamery	 na	 skrzyżowaniu	
ulicy	 Santockiej	 i	 Dąbrowskiego	 (rondo). 
Osiedle	 planuje	 przygotować	 i	 złożyć	 wnio-
sek grantowy w celu pozyskania dodatkowych 
środków	 na	 realizacje	 kolejnych	 punktów 
(Sianowska	 przy:	 Słupskiej,	 Leśnowolskiej,	
Santockiej	 oraz	 Chodzieska/Człuchowska	
i Wejherowska/Pniewska).

Rozbudowa	
placu	zabaw	
przy ulicy
Przytocznej

Zakończono	 wszystkie	 etapy	 budowy	 ogro-
dzonego	 placu	 zabaw,	 siłowni	 zewnętrznej	
wraz	 z	miejscami	 wypoczynku	 wśród	 zieleni.	
Trwają	prace	projektowo-budowlane	w	zakre-
sie	montażu	na	placu	monitoringu	wizyjnego	
w	 celu	 podniesienia	 bezpieczeństwa.	 Zakoń-
czenie	inwestycji	planowane	jest	na	III	kwartał	
2020	roku.

Przebudowa	
placu	w	rejonie	
ulic	Karlińska/
Sułowska/
Muszkowska

Trwają	 prace	 budowlane.	Zakończenie	 inwe-
stycji	planowane	jest	w	II	kwartale	2020	roku.

Budowa prze-
pustu na cieku 
Krzyżanka
w	ul.	Łagowskiej
w Poznaniu 
wraz	z	budową	
chodnika w 
ul.	Łagowskiej	
na odcinku od 
przepustu do ul. 
Kościerzyńskiej

Zadanie	zostało	wykonane	przez	ZDM.	Reali-
zacja	zadania	przez	ZDM	obejmowała	wyko-
nanie	 przepustu	 żelbetowego	 oraz	 chodnika	
z	kostki	betonowej.	Odbiór	 techniczny	odbył	
się	 29	 kwietnia,	 miesiąc	 przed	 planowanym	
odbiorem	na	koniec	maja	2019	roku.	Jednak-
że	w	ramach	wygranego	grantu	Rada	Osiedla	
wskazała	również	wykonanie	oświetlenia	oraz	
usytuowanie	koszy	na	śmieci,	które	to	elemen-
ty	nie	znalazły	się	w	projekcie	wykonawczym	
ZDMu.	Niepełne	wykonanie	projektu	granto-
wego	zgłosiliśmy	i	wyjaśniamy	zaistniała	sytu-
ację	w	celu	uzupełnienia	inwestycji	o	brakują-
ce elementy.

Budowa ulicy 
Łebskiej,
Kociewskiej,	
Żukowskiej	oraz	
Łagowskiej

Zakończono	 budowę	 kanalizacji	 deszczowej	
i nawierzchni	ulic.
Na	spotkaniach	z	mieszkańcami	ustalono	nie-
uzupełnianie	 tej	 inwestycji	o	chodniki,	w	try-
bie	miejskiego	programu	„Realizacja	inwesty-
cji	lokalnych	z	udziałem	ludności”.	Zgłoszono	
do	Miejskiego	Inżyniera	Ruchu	wniosek	o	ak-
tualizację	Stałej	Organizacji	Ruchu.

Utwardzenie 
nawierzchni ulic 
Trzebiatowska
i	Tczewska

Jest	gotowa	dokumentacja	budowlana,	opóź-
nienie	 w	 wykonaniu	 projektu	 związane	 było	
z  wymogiem	 uregulowania	 spraw	 własno-
ściowych	 istniejących	 instalacji	Aquanet	S.A.	
w pasie	drogowym.
Inwestorem	zastępczym	są	Poznańskie	 Inwe-
stycje	Miejskie	Sp.	z	o.o.	Wstępny,	planowany	
termin	 ogłoszenia	 przetargu	 nieograniczone-
go	na	realizację	zadania	II	kwartał	2020	roku.

Planowane i realizowane
projekty drogowe

Budowa ulicy 
Architektów

Trwają	prace	projektowe	w	oparciu	o	konsul-
towane	 z	 mieszkańcami	 koncepcję	 budowy	
dróg	 oraz	 koncepcję	 kanalizacji	 deszczowej.	
Zakończenie	 prac	 projektowych	 planowane	
jest	do	końca	II	kwartału	2020	roku.	Budowa	
ulicy	planowana	jest	po	uzgodnieniu	projektu	
budowlanego	 i	znalezieniu	źródeł	finansowa-
nia.

Budowa ulicy 
Białośliwskiej

Zakończyły	 się	 prace	 projektowe	 w	 oparciu	
o  konsultowaną	 z	 mieszkańcami	 koncepcję	
budowy	drogi.
Jako	 źródło	 finansowania	 budowy	 zostały	
wskazane	środki	na	budowę	dróg	lokalnych	na	
lata	2020-2023.	Przekazano	 środki	finansowe	
na	realizację	zadania	do	Zarządu	Dróg	Miej-
skich.
Obecnie	 trwają	 procedury	 przygotowania	 do	
realizacji	inwestycji	w	planie	na	2020	rok.

Budowa ulicy 
Mrowińskiej	(od	
Lubosińskiej	do	
Przybrodzkiej)
oraz
Przybrodzkiej

Zakończyły	się	prace	projektowe	w	oparciu
o	 konsultowaną	 z	 mieszkańcami	 koncepcję	
budowy	drogi.
Ustalone	zostało	źródło	(ogólnomiejskie)
finansowania	inwestycji.
Inwestorem	zastępczym	są	Poznańskie	 Inwe-
stycje	Miejskie	Sp.	z	o.o.	Wstępny,	planowany	
termin	 ogłoszenia	 przetargu	 nieograniczone-
go	na	realizację	zadania	II	połowa	2020	roku.

Budowa ulicy 
Elbląskiej
od ulicy
Polanowskiej
do ulicy
Gniewskiej

Zakończono	 wycinkę	 drzew	 w	 ramach	 przy-
gotowania	 terenu	 pod	 budowę.	 Inwestorem	
zastępczym	są	Poznańskie	Inwestycje	Miejskie	
Sp.	z	o.o.	Wstępny,	planowany	termin	ogłosze-
nia	przetargu	nieograniczonego	na	realizację	
zadania	II	kwartał	2020	roku.

Budowa ulicy 
Leśnowolskiej	
od ulicy
Sianowskiej
do	ulicy	Ła-
gowskiej	wraz	z	
uzupełnieniem	
skrzyżowania	
Sianowska/Le-
śnowolska
o czwarte
przejście
dla pieszych

W	związku	 z	 dotychczasowymi	 informacjami	
(od	 WSG)	 o	 planowanych	 na	 wiosnę	 2020	
roku	 pracami	 modernizacyjnymi	 infrastruk-
tury	 gazowej	 przez	 Wielkopolską	 Spółkę	
Gazownictwa	 Sp.	 z	 o.o.	 wstrzymano	 reali-
zację	 przebudowy	 ulicy	 Leśnowolskiej	 wraz	
z  uzupełnieniem	 skrzyżowania	 Sianowska/
Leśnowolska	o	czwarte	przejście	dla	pieszych. 
Wielkopolska	Spółka	Gazownictwa	Sp.	z	o.o.	
przez	cały	ten	czas	nie	zdołała	wybrać	projek-
tanta	i	w	związku	z	tym	podjęła	decyzje	o re-
alizacji	 swojej	 inwestycji	 w	 trybie	 „zaprojek-
tuj	 i	 zbuduj”.	Zostały	zakończone	negocjacje	
i podpisana	umowa	z	realizacją	inwestycji	wy-
miany	 infrastruktury	gazowej	do	końca	 listo-
pada	2021	roku.
W	związku	z	zaistniała	sytuacją	ZDM	podjął	
się	w	ramach	bieżących	uzgodnień	w	projekto-
wanej	dokumentacji	WSG	Sp.	z	o.o.	rozważyć	
możliwość	równoległej	inwestycji	przebudowy	
ulicy	 lub	 przekazaniu	 zadania	 do	 realizacji	
WSG	Sp.	z	o.o.	jako	inwestorowi	zastępczemu.	
Konkretne	decyzje	podjęte	zostaną	po	uzgod-
nieniu	dokumentacji	projektowej	przebudowy	
infrastruktury	gazowej	przez	WSG	Sp.	z	o.o.
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Bezpieczna 
droga	do	szkoły	
- malowanie 
przejść	dla	
pieszych	w	ciągu	
ulicy	Santockiej	
przy	skrzyżo-
waniu	z ulicą	
Lęborską,	
Trzebiatowską,	
Myśliborską,	
Lubowską	wraz	
z	montażem	
progów
wyspowych

Wykonano	 dokumentację	 Stałej	 Organizacji	
Ruchu.
Przekazano	środki	finansowe	na	realizację	za-
dania	do	Zarządu	Dróg	Miejskich.
Planowany	 termin	 realizacji	 zadania	 I	półro-
cze	2020	roku.

Montaż	progów	
wyspowych na 
ulicy	Słupskiej	w	
miejscach	wska-
zanych przez 
Osiedle

Wykonano	 dokumentację	 Stałej	 Organizacji	
Ruchu	 polegającej	 na	 usytuowaniu	 5	 zesta-
wów	„poduszek	berlińskich”	na	ulicy	Słupskiej	
wraz	z	reorganizacją	przystanku	przelotowego	
przy	pętli	Krzyżowniki	ze	względu	na	konflikt	
z	przejściem	dla	pieszych.	Przekazano	środki	
finansowe	 na	 realizację	 zadania	 do	 Zarządu	
Dróg	Miejskich.
Planowany	 termin	 realizacji	 zadania	 I	półro-
cze	2020	roku.

Montaż	progów	
zwalniających	na	
ulicy	Beskidzkiej
(2	szt.)
w kierunku ulicy 
Lutyckiej

Przeznaczono	środki	na	wykonanie	dokumen-
tacji	Stałej	Organizacji	Ruchu.

Montaż	progów	
zwalniających	na	
ulicy	Maszew-
skiej	(2	szt.)	i	
ulicy	Człuchow-
skiej	(4	szt.)

Wykonano	 dokumentację	 Stałej	 Organizacji	
Ruchu	polegającej	na	usytuowaniu	2	szt.	pro-
gów	 zwalniających	 na	 ulicy	 Maszewskiej	 na	
odcinku	od	Lubowskiej	do	Polanowskiej	oraz	
4	 szt.	 progów	 zwalniających	 na	 ulicy	 Człu-
chowskiej	na	odcinku	od	Sianowskiej	do	Pola-
nowskiej.	Przekazano	środki	finansowe	na	re-
alizację	zadania	do	Zarządu	Dróg	Miejskich.
Planowany	 termin	 realizacji	 zadania	 I	półro-
cze	2020	roku.

Projekt	i	budo-
wa	ulicy	Dziw-
nowskiej	wraz	z	
odwodnieniem

Jako	źródło	finansowania	wykonania	projektu	
zostały	wskazane	 środki	 na	 budowę	 dróg	 lo-
kalnych	na	lata	2020-2023.	Przekazano	środki	
finansowe	 na	 realizację	 zadania	 do	 Zarządu	
Dróg	Miejskich.
Obecnie	 trwają	 procedury	 przygotowania	 do	
zamówienia	projektu.
Planowany	termin	zakończenia	prac	projekto-
wych	–	do	końca	2020	roku.

Projekt	i	bu-
dowa	ulicy	Syt-
kowskiej	wraz	z	
odwodnieniem

Jako	źródło	finansowania	wykonania	projektu	
zostały	wskazane	 środki	 na	 budowę	 dróg	 lo-
kalnych	na	lata	2020-2023.	Przekazano	środki	
finansowe	 na	 realizację	 zadania	 do	 Zarządu	
Dróg	Miejskich.
W	ramach	projektu	zostanie	zaprojektowany	
parking	 samochodowy,	 rowerowy,	 stacja	Ro-
weru	Miejskiego	itp.
Wykonanie	 ulicy	 Sytkowskiej	 wraz	 z	 odwod-
nieniem	umożliwi	w	kolejnych	etapach	prze-
budowy	 (wraz	 z	 odwodnieniem)	 ulic	 Cho-
dzieskiej	 i	 Czarnkowskiej	 oraz	 ulic	 do	 nich	
dochodzących.	 Obecnie	 trwają	 procedury	
przygotowania	do	zamówienia	projektu.
Planowany	termin	zakończenia	prac	projekto-
wych	–	2021	rok.	

Budowa
oświetlenia	ulicy	
Chodzieskiej	na	
odcinku
od ulicy
Człuchowskiej	
do ulicy
Czarnkowskiej

Wykonano	 projekt	 oświetlenia.	 Przekazano	
środki	finansowe	na	realizację	zadania	do	Za-
rządu	 Dróg	 Miejskich.	 Wstępny,	 planowany	
termin	 ogłoszenia	 przetargu	 nieograniczone-
go	na	realizację	zadania	II	kwartał	2020	roku

Wirska	(remont	
chodnika po 
stronie	połu-
dniowej)

Zadanie	 (według	 informacji	 ZDMu	 z	 dnia	
11.10.2019	roku)	było	wstępnie	ujęte	w	planie	
zadań	Zarządu	Dróg	Miejskich	na	2020	 rok. 
Z	 powodu	 „obcięcia”	 środków	 celowych	 na	
2020	rok	o	blisko	90%	zadanie	nie	może	być	
wykonane	 i	 oczekiwać	 będzie	 na	 znalezienie	
środków	na	jego	realizacje.

Wykonanie	
chodnika w ulicy 
Budzyńskiej	
na odcinku od 
Chodzieskiej	do	
Białośliwskiej

Zadanie	 (według	 informacji	 ZDMu	 z	 dnia	
11.10.2019	roku)	wstępnie	ujęte	w	planie	za-
dań	Zarządu	Dróg	Miejskich	na	2020	rok.	Za-
danie	potwierdzone	do	realizacji	przez	ZDM	
ze	 środków	 celowych	 będących	 w	 dyspozycji	
Osiedla.

Remont 
nawierzchni 
jezdni	ulicy	
Kołobrzeskiej	na	
odcinku od ulicy 
Białogardzkiej	
do	ulicy	Sianow-
skiej

Zadanie	 (według	 informacji	 ZDMu	 z	 dnia	
11.10.2019	roku)	było	wstępnie	ujęte	w	planie	
zadań	Zarządu	Dróg	Miejskich	na	2020	 rok. 
Z	 powodu	 „obcięcia”	 środków	 celowych	 na	
2020	rok	o	blisko	90%	zadanie	nie	może	być	
wykonane	 i	 oczekiwać	 będzie	 na	 znalezienie	
środków	na	jego	realizacje.

Remont na-
wierzchni	jezdni	
ulicy	Gorajskiej	
na odcinku od 
ulicy	Santockiej	
do ulicy Prusim-
skiej

Zadanie	 (według	 informacji	 ZDMu	 z	 dnia	
11.10.2019	roku)	było	wstępnie	ujęte	w	planie	
zadań	Zarządu	Dróg	Miejskich	na	2020	 rok. 
Z	 powodu	 „obcięcia”	 środków	 celowych	 na	
2020	rok	o	blisko	90%	zadanie	nie	może	być	
wykonane	 i	 oczekiwać	 będzie	 na	 znalezienie	
środków	na	jego	realizacje.

Remont chodni-
ka	łącznika	ulicy	
Owczarskiej	z	
ulicą	Muszkow-
ską

Działka	na	której	znajduje	się	chodnik	nie	jest	
w	zarządzie	ZDMu.
W	 celu	 realizacji	 zadania	 zawnioskowano	
o zmianę	zarządzającego	tą	działką	z	WGN	na	
ZDM,	celem	umożliwienia	 realizacji	 zadania	
przez	ZDM.

Podwyższenie	
bezpieczeń-
stwa ruchu na 
wiadukcie w 
ulicy	Dąbrow-
skiego,	nad	ulicą	
Lutycką,	przy	
skrzyżowaniu	z	
ulicą	Czarnkow-
ską

Trwa	wykonanie	przez	służby	Miejskiego	Inży-
niera	Ruchu	projektu	Stałej	Organizacji	Ru-
chu	 dla	 tego	 obszaru.	We	wstępnych	 założe-
niach	elementami	poprawy	bezpieczeństwa	ma	
być	ograniczenie	prędkości	na	nitce	północnej	
(wylotowej)	wiaduktu	w	ciągu	Dąbrowskiego 
(nad	 ulicą	 Lutycką)	 do	 50km/h;	 wprowadze-
nie	 separacji	 pasów	 poprzez	 wprowadzenie	
linii	 ciągłej	 uzupełnionej	 o	 tablice	 uchylne	
U-24	z	elementami	odblaskowymi;	podział	pa-
sów	lewy	tylko	do	jazdy	na	wprost	(w DK92),	
prawy	 jazda	 na	wprost	 (w	DK92)	 oraz	 zjazd	
w  „starą	Dąbrowskiego”	 oraz	 skręt	w	 prawo	
(w	ulicę	Czarnkowską).	Rozważenie	skrócenia	
o	 jeden	 segment	 (przy	 ulicy	 Czarnkowskiej)	
bariery	odgradzającej	 jezdnie	od	pobocza	na	
wiadukcie	 w	 ciągu	 ulicy	 Dąbrowskiego,	 dla	
polepszenia	 widoczności	 dla	 kierujących	 wy-
jeżdżających	z	ulicy	Czarnkowskiej.
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	 Szanowni	 Mieszkańcy	 Osiedla	 Krzyżowniki	
Smochowice.
	 Już	 kolejny	 XXVII	 raz	 ogłoszona	 została	
w naszym	mieście	edycja	konkursu	„Zielony	Po-
znań”.	Mimo	indywidualnych	zaproszeń,	w	roku	
2019	nasze	osiedle	nie	mogło	się	niestety	pochwa-
lić	ilością	zgłoszeń	obiektów	zieleni.
Przydomowe	ogrody	zgłosiły	tylko	4	osoby.
Pasy	zieleni	przydrożnej	tylko	jedna	osoba.
Dlaczego?	 Bardzo	 nad	 tym	 ubolewamy.	 Nasze	
osiedle	jest	najbardziej	zielonym	w	mieście.	Oto-
czone	lasami,	jeziorami	i	niejednokrotnie	bardzo	
pięknymi	ogrodami.
	 Wiele	ogrodów,	balkonów	 i	pasów	przyulicz-
nych	 jest	 starannie	 zagospodarowanych	 zadba-
nych,	pięknych	w	kwitnącej	zieleni.	Widać	włożo-
ny	wkład	pracy	i	poświęcony	czas	i	serce.
	 Powinniśmy	się	 szczycić	efektami	naszej	pra-
cy.	Nie	zamykajmy	naszych	ogrodów	przed	ocza-
mi innych.
Zgłoszenia	jak	co	roku	obejmować	będą:
-	zieleńce,	kwietnik	osiedlowy,	zakładowe,	szkolne	
-	balkony,	loggie,	tarasy	i	okna
- ogrody przydomowe
- pasy zieleni utworzone po raz pierwszy na tere-
nie	publicznym	wcześniej	niezagospodarowanym
-	zielone	dachy	lub	ogrody	na	dachach

Regulamin	konkursu	przewiduje	dwa	etapy.	
I	etap:	Komisja	Konkursowa	złożona	z	przedsta-
wicieli Rady Osiedla
II	etap:	Komisja	Miejska	kwalifikująca	zgłoszone	
obiekty	do	nagrody	Prezydenta
Ilość	 obiektów	 zakwalifikowanych	 do	 II	 etapu	
zależy	od	liczby	zgłoszonych	obiektów	na	terenie	
Osiedla do I etapu konkursu.

Zapraszamy	do	udziału	w	Konkursie.
Zachęcamy	 wszystkich	 mieszkańców	 Osiedla,	
szkoły,	 zakłady	 pracy	 do	 zgłaszania	 się	 i	 zapre-
zentowania swoich terenów zieleni.
Uczestnicy	Konkursu	są	nagradzani	upominkami	
a	zwycięzcy	odbierają	nagrody	Prezydenta	Miasta	
Poznania	podczas	Gali	finałowej.
Będzie	nam	miło	spotkać	się	i	gratulować	nagro-
dzonym.
Karty	zgłoszeń	dostępne	w	siedzibie	Rady	Osie-
dla.

	 Państwo	Wakacyjni	wykupili	 14-dniowy	pobyt	nad	polskim	
morzem	i	wpłacili	zaliczkę	w	wysokości	25%.	Wypoczynek	miał	
rozpocząć	się	28	marca	tego	roku.	Niestety	z	uwagi	na	zagroże-
nie	zarażaniem	wirusem	COVID-19	zrezygnowali	z	wypoczyn-
ku. 
	 W	 dokumencie	 potwierdzenia	 rezerwacji	 ustalono,	 że	 od-
wołanie	rezerwacji	jest	możliwe,	ale	Hotel	ma	prawo	zatrzymać	
50%	zaliczki.	Państwo	Wakacyjni	zwrócili	się	o	pomoc	do	swo-
jego	radcy	prawnego,	który	miał	ocenić	czy	warunki	anulowania	
rezerwacji	są	zgodne	z	prawem.
	 Państwo	Wakacyjni	 dowiedzieli	 się	m.in.,	 że	 Sąd	Ochrony	
Konkurencji	i	Konsumenta,	jak	i	Prezesa	UOKiK,	uznał	tożsa-
me	i	podobne	zapisy	za	tzw.	klauzule	niedozwolone,	np.	w wy-
roku	 z	 dnia	 30	września	 2004	 r.	w	 sprawie	XVII	Arne	 66/03,	
jak	 i	 klauzula	 nr	 1963	 (wyrok	w	 sprawie	XVII	AmC	216/07),	
w którym	stwierdzono,	że	niezgodny	z	interesem	i	prawem	kon-
sumenta	jest	zapis:
„W	przypadku	rezygnacji	z	przyczyn	nieleżących	po	stronie	or-
ganizatora	dokonuje	się	następujących	potrąceń:
a)	opłatę	manipulacyjną	w	wysokości	wpłaconego	zadatku,	nie	
mniej,	niż	100,-PLN/osoba	oraz	inne
poniesione	koszty	rzeczywiste	(np.	koszty	anulacji	biletów	lotni-
czych)	przy	rezygnacji	do	45	dni	przed
imprezą;
b)	30%	ceny	przy	rezygnacji	między	44	a	30	dniem	przed	 im-
prezą;
c)	60%	ceny	przy	rezygnacji	między	29	a	15	dniem	przed	imprezą;
d)	90%	ceny	przy	rezygnacji	między	14	a	7	dniem	przed	imprezą;
e)	95%	ceny	przy	rezygnacji	w	terminie	krótszym,	niż	7	dni	przed	
imprezą””
	 Sądy	powszechne,	tj.	rozpoznające	spory	klientów	z	hotela-
mi	czy	organizatorami	wycieczek	przyjmują,	że	te	podmioty	nie	
mają	prawa	przyjmować	z	góry,	że	w	związku	z	rezygnacją	klien-
ta	z	usługi	ich	szkoda	jest	w	ustalonej	z	góry	wartości	ustalonej	
jako	ryczałt	bądź	procentowa	wartość	ceny.	Sądy	wskazują,	że	
podmiot	świadczący	usługi	hotelarskie	i	inne	podobne	zobowią-
zany	jest	udowodnić	poniesioną	ewentualną	stratę	a	nie	ma	pra-
wa	dochodzić	od	konsumenta	utraconych	korzyści.
	 Powyższe	założenie	jest	oparte	na	treści	art.	3853	pkt	12	ko-
deksu	cywilnego,	 tj.	uznającego	za	przykładowe	niedozwolone	
postanowienie	 umowne	 takie,	 które	 w	 szczególności	 wyłącza	
obowiązek	zwrotu	konsumentowi	uiszczonej	 zapłaty	za	 świad-
czenie	niespełnione	w	całości	lub	części,	jeżeli	konsument	zrezy-
gnuje	z	zawarcia	umowy	lub	jej	wykonania.
	 Dodatkowo,	zatrzymanie	jakiejkolwiek	części	zaliczki	w	obli-
czu	zagrożenia	życia	ludzkiego
można	oceniać	przez	pryzmat	naruszenia	zasad	współżycia	spo-
łecznego	i	nadużycia	prawa,	szczególnie	gdy	Państwo	Wakacyjni	
są	w	grupie	osób	bardziej	narażonych	na	zachorowanie	z	uwagi	
na wiek.
	 Wobec	 powyższego,	 jak	 i	 wyjątkowej	 sytuacji	 epidemiolo-
gicznej	w	Polsce,	Państwo	Wakacyjni	mają	prawo	żądać	zwrotu	
pełnej	kwoty	zaliczki.

Maciej	Bedyński

Uwaga, Uwaga: 
Konkurs

„Zielony Poznań”!

Prawnik radzi,
czyli krótka historia

anulowanych wakacji
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 Polecamy z korzystania z aplika-
cji;	Poznań	w	Porządku’	to	bezpłat-
na	aplikacja	internetowa	i	mobilna,	
która	 umożliwia	mieszkańcom	na-
szego miasta samodzielny monito-
ring	i	zgłaszanie	nieprawidłowości,	
dotyczących	 czystości	 i	 porządku.	
Wersja	 przeglądarkowa	 jest	 do-
stępna	 pod	 adresem	 www.porza-
dek.poznan.pl,	 natomiast	 wersja	
mobilna	 na	 urządzenia	 systemu	
Android	 można	 pobrać	 ze	 sklepu	
Google	Play,	wyszukując	frazę,	Po-
znań	w Porządku’.	Można	zgłaszać	
miejsca	 zanieczyszczone	 oraz	 tzw.	
dzikie	wysypiska	śmieci,	przy	zgło-
szeniu	 podaje	 się	 lokalizacje	 pro-
blemu,	 jego	 kategorie,	 krótki	 opis	
i zdjęcie.	Zachęcam	do	korzystania	
z	 tej	 formy	 zgłoszeń,	 naprawdę	 to	

Bezpieczeństwo i porządek
na naszym Osiedlu

działa,	kilka	spraw	i	problemów	zo-
stało	rozwiązanych.
 Na naszym Osiedlu mamy kilka 
obiektów	 sportowo-rekreacyjnych,	
głownie	place	zabaw	z	których	wie-
lu	z	nas	korzysta,	niestety	zdarzają	
się	 przypadki	 wandalizmu,	 agresji,	
które	 przeradzają	 się	w	 niszczenie	
urządzeń	 które	 się	 tam	 znajdują	
oraz	 uprzykrzanie	 pobytu	 na	 nich	
innym	 użytkownikom.	 Tak	 jak	 na	
placach	 zabaw	 przy	 ul.	 Żuraszka,	
Architektów	 czy	 Przytocznej	 są	 to	
sporadyczne przypadki tak nieste-
ty	na	obiekcie	przy	ul.Maszewskiej	
jest	 ich	 sporo.Zniszczone	 zostało	
ogrodzenie	 placu	 zabaw,kosze	 na	
śmieci,	tablice	z regulaminem	a	co	
najgorsze	dochodzi	do	agresywnych	
zachowań	 niektórych	 użytkowni-

	 Nowo	 wybrana	 Rada	 Seniorów	 rozpoczęła	 pracę	
od	zorganizowania	spotkania	opłatkowego	dla	senio-
rów	 w	 schronie	 przy	 ul.	 Słupskiej	 62.	 Na	 spotkanie	
zostali	 zaproszeni	 Pani	 Dyrektor	 Wydziału	 Zdrowia	
i	 Spraw	 Socjalnych	 Magdalena	 Pietrusik-Adamska,	
Proboszcz	 ks.	 Mariusz	 Mazur,	 oraz	 przedstawiciele	
Rady	 Osiedla.	 Fundatorem	 spotkania	 było	 Stowa-
rzyszenie.	W	auli	pod	kościołem	w	miesiącu	styczniu	
odbyło	się	spotkanie	noworoczne	z	muzyką	i	tańcami.	
Na	przełomie	 stycznia	 i	 lutego	 seniorzy	wyjechali	 na	

Działanie Nowej Rady Seniorów 

14	dniowy	turnus	rehabilitacyjno-wypoczykowy	do	Ko-
łobrzegu.	Ośrodek	położony	jest	150m	od	morza.	Se-
niorzy	korzystali	z	zabiegów	rehabilitacyjnych	(w	ilości	
24),	basenu	sportowego	i	solankowego	bez	ograniczeń.	
Wieczory	mijały	na	tańcach	i	koncertach	muzycznych.	
Dopełnieniem	był	miły	personel	 i	 dobre	wyżywienie,	
ale	to	już	historia.
	 Obecnie	Rada	 Seniorów	wraz	 z	 Stowarzyszeniem	
prowadzi	następujące	zajęcia	senioralne:	
1.Nauka	języka	angielskiego	w	szkole,	

ków przede wszystkim na rowero-
wym	 placu	 zabaw	 zwanym	 Pump-
trakiem.	 Podjęte	 zostały	 wspólne	
działania	gospodarza	 terenu	ZZM	
a	także	Rady	Osidla,poprzez	mon-
taż	 kamery	 monitoringu	 miejskie-
go,ogrodzenie	 całego	 terenu,	 upo-
rządkowaniem	 ternu,montażem	
nowych	 koszy	 na	 śmieci	 i	 tablic	
z  regulaminem	 jaki	obowiązuje	na	
terenie	tego	obiektu.Obiekt	będzie	
otwarty wyznaczonych godzinach 
w  zależności	 od	 pory	 roku,	 zapra-
szam	 do	 zapoznania	 się	 z	 całym	
regulaminem.	 Proszę	 o  uszanowa-
nie	 tego	miejsca	 jak	 też	mieszkań-
ców	 którzy	 w  pobliżu	 tego	 obiek-
tu	mieszkają	 i	 chcą	 żyć	 normalnie	
a nie	w	hałasie	i	bałaganie.

Witold	Puchalski
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Szanowni	Państwo!

	 Bob	Dylan	śpiewa	–	czas wszystko zmienia-	a	każda	droga	ma	swój	kres.	
Jednak	wierzę	w	to,	co	powiedział	Ralph	Waldo	Emerson: To co za nami, 
i to co przed nami, niewiele znaczy, w porównaniu z tym co tkwi w nas. I za 
to	„	w	nas”	pragnę	Państwu	podziękować!	
	 Za	te	wyjątkowe	osiem	lat,	które	zaowocowały	m.	in.	cyklem	„	Znaj-
dziesz	w	bibliotece”,	który	właśnie	 się	kończy.	Wierzę,	 że	czytanie	 tych	
mini	recenzji	dawało	Państwu	odrobinę	radości,	bo	dla	mnie	ich	pisanie	
było	ogromną	przyjemnością!	Pomysł-	marzenie,	które	mogłam	–	dzięki	
życzliwości	–	zrealizować!
 Przyszłość jest jak książka, której jeszcze (…) nie czytaliśmy	 (K.	May).	
Oby	była	równie	interesująca	i	niezapomniana	jak	ta,	którą	właśnie	koń-
czę!
	 Cóż	mogę	powiedzieć	więcej?	Słowa	 są	 tylko	znakiem,	który	można	
dowolnie	interpretować.	Zacytuję	A.	Schopenhauera,	autora	słynnej	Ery-
styki: sztuki prowadzenia sporów	–	każdy dzień jest małym życiem!
	 Książka	 jest	 jego	 namiastką;	 jest	 nadzieją	 i	 ucieczką,	 często	 radą.	

Pożegnanie z „Znajdziesz w bibliotece”

Może	być	tym,	czym	tylko	Państwo	
zechcą,	 wystarczy	 dać	 jej	 szansę	
i o nią	proszę.

Pozdrawiam	i	….	do	zobaczenia!
Małgorzata	Szuman

Biblioteka

2.	Zdrowy	kręgosłup	w	szkole,	
3.	Terapia	muzyką	w	auli	pod	kościołem,	
4.	Zajęcia	artystyczne	przy	ul.	Słupskiej	62	
5.	Nauka	 pieśni	 patriotycznych	 i	 ludowych	 przy	
ul. Słupskiej	62	
6.	Integracyjne	spotkania	przy	kawie	na	których	będą	
omawiane	bieżące	sprawy	z	działalnością	klubu	senio-
ra	przy	ul.	Słupskiej	62	
	 Zajęcia	 zostaną	 wznowione	 po	 zakończeniu	 kwa-
rantanny.

	 Pani	 Barbara	 Lisiecka	 i	 Przyjaciółki	 (to	 Jadwiga	
Sokołowska	i	Teresa	Konatkiewicz)	wystąpiły	o	grant	
w	konkursie	„Wiara	Poznania”.	Pozyskane	pieniądze	
chcą	wykorzystać	na	wspólny	rajd	rowerowy	z	harce-
rzami naszego osiedla. Rozstrzygniecie konkursu na-
stąpi	 około	 30	marca.	Trzymajmy	kciuki	 za	 odważne	
inicjatorki.
	 Stowarzyszenie	z	Radą	Osiedla	planuje	uruchomie-
nie	zajęć	„JOGI”.	Staramy	się	o	środki	na	opłacenie	
sali	gimnastycznej	i	instruktora.	

Rada	osiedla	seniorów	ze	Stowarzyszeniem
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na	Wydawcę	prawa	autorskie	do	publikacji	utworu	
w	piśmie	oraz	jego	rozpowszechniania	na	innych	po-
lach	eksploatacji	takich	jak	Internet.	

POZnan*KONTAKT 61 646 33 44

	 Kilkanaście	 minut	 po	 godzinie	
6  rano.	 Mimo	 tego,	 że	 dziś	 święto	
Trzech	Króli	mimo	ciemności	i	zimowe-
go	chłodu	ulicą	Przytoczną	w	kierunku	
lotniska	 podąża	 kilka	 osób,	Ulica	 jest	
udekorowana	 flagami	 powstańczymi.	
Każda	 inna.	 Widać,	 że	 są	 zawieszone	
w  wyniku	 spontanicznej	 akcji	 miesz-
kańców.	 Zostało	 to	 zauważone	 przez	
gości,	 którzy	 przybyli	 tu	 mimo	 tak	
wczesnej	pory.	Niektórzy	z	daleka.	Uli-
ca Przytoczna w kierunku lotniska lek-
ko	wnosi	się	w	górę.	Wniesienie	jest	dla	
wielu	 niezauważalne.	 Trudno	 określić	
to	miejsce	 górą,	 szczególnie	 że	 tuż	 za	
płotem	rozciąga	się	rozległy	płaski	ob-
szar	lotniska.	A	jednak	skręcając	z	ulicy	
Przytocznej	 w	 lewo	 przy	 placu	 zabaw	
wchodzimy	 gruntową	 drogą	 na	 teren	
który	 historycznie	 określane	 jest	 jako	
Wzgórze	 Berlińskie.	 O	 tak	 wczesnej	
porze	 w	 dniu	 6	 stycznie	 zgromadziło	
się	tu	kilkadziesiąt	osób.	Mieszkańców	
osiedla	 i	 gości	 z	 osiedla	 Kwiatowego	
a nawet	z	odległego	Lublina.	Kilka	sa-
mochodów,	wśród	nich	wozy	Ochotni-
czej	Straży	Pożarnej.	Kilkanaście	osób	
w	mundurach	i	to	nie	tylko	strażackich	
wśród	 których	 dwoje	 ludzi	 z	 kamerą	
i  z  długim	 wysięgnikiem	 mikrofonu	
w charakterystycznej	terenowej	obudo-
wie.	Reflektor	zamontowany	na	jednym	
z	 samochodów	 rozświetla	 teren.	 Wy-
czuwalna	 jest	 atmosfera	 oczekiwania	
na wydarzenia do których, do godziny 
6:30	pozostało	jeszcze	kilka	minut.
	 Ślady	 historycznych	 wydarzeń	 roz-
siane	 są	w	 różnych	miejscach	 naszego	
kraju.	 Zazwyczaj	 wydaje	 się	 nam,	 że	
wielkie,	 istotne	 historycznie	 bitwy	 to-
czyły	się	gdzieś	tam,	daleko	na	słynnych	
polach	 i	 arenach	 zmagań.	 Zazwyczaj	
odwiedzamy	takie	miejsca	w trakcie	let-
nich	 urlopowych	 wędrówek.	 Bo	 prze-
cież	 w	 najbliższej	 okolicy	 nic	 takiego,	
historycznie	 istotnego	nie	miało	nigdy	
miejsca.	A	jednak	i	na	obecnym	terenie	
naszego	 osiedla,	 właśnie	 tu	 na	Wzgó-
rzu	Berlińskim	rozegrana	została	bitwa	
o bardzo	istotnym	znaczeniu	dla	losów	

Było… nie minęło …
Poznania,	a	jej	efekty	wpłynęły	znacząco	
na	losy	Polski.	To	właśnie	z	tego	miejsca	
101	 lat	 temu	 o  godzinie	 6:30	 rankiem	
6	stycznie	1919	roku	powstańcy	wypro-
wadzają	decydujący	szturm	na	lotnisko	
Ławica.	To	 tutaj	były	usytuowane	dwa	
działa,	 które	 oddając	 cztery	 salwy	 za-
decydowały	 o	 zakończeniu	 bitwy	 po	
20	minutach.	Efektem	tego	zwycięstwa	
było	nie	tylko	zlikwidowanie	ostatniego	
zgrupowania	żołnierzy	niemieckich	za-
grażających	Poznaniowi,	ale	i	zdobycie	
największego	łupu	wojennego	w	histo-
rii	Wojska	Polskiego.	Tak	największe-
go	w	całej	historii,	od	czasów	Mieszka	
I	aż	do	dnia	dzisiejszego.	Zdobyte	na	
Ławicy	samoloty	gotowe	do	 lotu	oraz	
te	 w	 częściach	 stały	 się	 zaczątkiem	
Lotnictwa	Polskiego.
	 O	godzinie	6:30	 rozpoczyna	się	 tu-
taj	 uroczysty	 apel	 powstańczy	 przygo-
towany	 przez	 działającą	 w	 strukturze	
OSP	 Kwiatowe	 grupę	 rekonstrukcji	
historycznej	„Stacja	Lotnicza	Ławica”.	
Rekonstruktorzy,	 pasjonaci	 historii	
przypomnieli	 to	 miejsce	 i	 wydarzenia	
tu	się	rozgrywające	po	raz	pierwszy	rok	
wcześniej	w	ramach	100	rocznicy	wybu-
chu	Powstania	Wielkopolskiego.	Orga-
nizowane	z	wielkim	rozmachem	i przy	
sporym	 wsparciu	 finansowym	 uroczy-
stości	stulecia	mijają,	a	pasjonaci	histo-
rii	chcą	nadal,	mimo	trudności	z	pozy-
skaniem	 sponsorów,	 przypominać	 to	
nieco	zapomniane	miejsce	i	wydarzenia	
z	nim	związane.	W	niedzielę	5	stycznia	
przy	 pomniku	 powstańczym	 na	 tere-
nie	Portu	Lotniczego	przy	Bukowskiej	
organizowany	 jest	 piknik	 historycz-
ny,	a 6	  stycznie	rano	apel	powstańczy	
wraz	z	rekonstrukcją	bitwy.	Na	łamach	
naszej	gazetki	w	grudniowym	wydaniu	
opublikowaliśmy	 oficjalny	 plakat	 za-
praszający	na	te	wydarzenia.	
	 Tę	 wyjątkową,	 bo	 przeprowadzaną	
nie	tylko	w	miejscu	ale	i	o	godzinie	hi-
storycznych	 wydarzeń,	 rekonstrukcję	
zarejestrował	 wraz	 ze	 swą	 ekipą	 przy-
były	 z	 Lublina	 redaktor	Adam	 Sikora	
autor	 programu	 „Było…	 nie	 minęło.	

Kronika	 zwiadowców	 historii”.	 Emi-
sja	telewizyjna	programu	już	za	nami,,	
Z	 powodu	 cyklu	wydawniczego	 naszej	
gazetki	 nie	 byliśmy	 w	 stanie	 poinfor-
mować	o	tym	Państwa	w	odpowiednim	
terminie,	ani	zdać	relacji	bezpośrednio	
po	 uroczystościach	 i	 rekonstrukcji	 na	
Wzgórzu	 Berlińskim	 Program	 redak-
tora	Sikory	jest	dostępny	do	obejrzenia	
na platformie vod.tvp.pl 
	 Dokładny	adres	pod	którym	można	
odszukać	„Było…	nie	minęło	Lotnisko	
Ławica	 zdobyte”	 to:	 https://vod.tvp.pl/
video/bylo-nie-minelo,lotnisko-lawica-
-zdobyte,46491080
	 Zapraszamy	 do	 zapoznania	 się	
z tym	materiałem.	Być	może	niektórzy	
z	Państwa	przypomną	sobie	wydarzenia	
w	 których	 uczestniczyli	 kilka	 miesięcy	
temu,	a	nawet	rozpoznają	swoje	sylwet-
ki	wśród	widzów	widowiska.
	 Tegoroczny	 apel	 powstańczy	 i	 re-
konstrukcja	 na	 Wzgórzu	 Berlińskim	
odbyła	 się	 przy	 wsparciu	 Rady	 Osie-
dla	 Krzyżowniki	 Smochowice.	 Mamy	
nadzieję,	 że	 tak	 jak	 od	 kilkunastu	 lat	
w wielu	miastach	stały	się	tradycją	tego	
dnia	orszaki	Trzech	Króli,	 tak	powsta-
nie	lokalna	tradycja	i	mieszkańcy	osie-
dla	i	Poznania	będą	się	spotykali	przed	
świtem	 na	 uroczystym	 apelu	 powstań-
czym	na	Wzgórzu	Berlińskim.
	 Powstaje	 też	 idea	 trwalszego,	 nie	
tylko	 w	 ramach	 okolicznościowych	
wydarzeń	 upamiętnienia	 tego	 miej-
sca.	Miłośnicy	historii	 z	Porozumienia	
dla	 Twierdzy	 Poznań	 chcieli	 by	 tutaj	
postawić	 podobną	 to	 tych	 na	 Poznań-
skim	Szlaku	Fortecznym	 tablicę	 infor-
macyjną.	 Ta	 idea	 spotyka	 się	 z	 wielką	
przychylnością	 Rady	Osiedla	 która	 ze	
swojego	budżetu	przeznacza	środki	na	
sfinansowanie	 takiej	 tablicy.	 Obecnie	
trwają	prace.	Mamy	nadzieje,	że	wkrót-
ce	będziemy	mogli	przekazać	informa-
cje	 o	 postawieniu	 tablicy	 informującej	
o  wydarzeniach	 na	 Wzgórzu	 Berliń-
skim.

Henryk	Lubawy


