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„Ślubuję uroczyście jako radna/
radny Osiedla Krzyżowniki – Smochowice pracować dla dobra i pomyślności
Osiedla i Miasta Poznania, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami Osiedla i jego mieszkańców, godnie
i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie
szczędzić sił dla wykonywania zadań
Osiedla”
Powyżej zamieściliśmy tekst ślubowania jakie każdy z nas, radnych złożył
podczas Sesji Inauguracyjnej 20 kwietnia.
Po trwającej blisko dwa miesiące kampanii
wyborczej, 22 marca to Wy Mieszkańcy
wybraliście osiedlowych radnych. Oddać
głos w osiedlowych wyborach przyszło
prawie 22 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców. W historii wyborów
osiedlowych był to rekord, a w skali całego
miasta, gdzie średnia wyniosła ok. 7 procent, uplasowaliśmy się na drugiej pozycji.
Wśród 15 radnych jest 9 osób, które
po raz pierwszy otrzymały mandat społecznego zaufania. To osoby, które dotychczas aktywnie działały na rzecz osiedlowej społeczności. Mamy świadomość,
że tak liczny udział w wyborach i oddanie
w większości głosów na osoby dotąd nie
pracujące w Radzie, wiąże się z wielkimi nadziejami i oczekiwaniami ze strony
Państwa, Mieszkańców. Ze swej strony,
jako Rada Osiedla VII kadencji 2015 –

Fot. Natasha Wysocka

Szanowni Mieszkańcy Osiedla!

2019 deklarujemy, że zrobimy wszystko,
aby poziom życia na Osiedlu nie obniżył
się, a wzrósł. Stawiamy na zrównoważony rozwój Osiedla, poprzedzony konsultacjami z Państwem i uwzględnianiem
Waszych opinii oraz sugestii co do kierunków w jakich powinno rozwijać się nasze
wspólne miejsce do życia. Chcielibyśmy,
aby każdy mieszkaniec Osiedla mógł czuć
się w nim komfortowo i co najważniejsze,
miał poczucie, że jest współgospodarzem
mającym wpływ na decyzje radnych.

		W numerze:
• Wspomnienie

Ze smutkiem żegnamy zmarłego, wieloletniego radnego
i zasłużonego dla Osiedla i Poznania ŚP Alojzego
Szelejewskiego.W imieniu Przyjaciół i swoim, ŚP
Alojzego wspomina na stronie 3, pan Andrzej Czarnecki.

Siedziba Rady Osiedla od pierwszych
dni naszego „urzędowania” jest miejscem
gdzie mogą Państwo przyjść i zgłosić swój
pomysł czy problem. Do kontaktów z Państwem stworzyliśmy nową stronę WWW,
profil na Facebooku, udostępniliśmy numer telefonu interwencyjnego.
Dziękujemy za zaufanie.
Radni VII Kadencji Rady Osiedla
Krzyżowniki - Smochowice

• Poznajmy się

Zachęcamy do zachowania informacji o sposobie organizacji
i pracy Rady Osiedla nowej kadencji. Wszystko o nas
zamieszczamy na 4 i 5 stronie.

• Apel Policji

Ostrzeżeń nigdy zbyt wiele.W wakacje jesteśmy szczególnie
narażeni na wszelkie niebezpieczeństwa. Jak się przed nimi
chronić przeczytacie na 8 stronie.

SPRAWOZDANIE
Z PRACY RADY OSIEDLA I ZARZĄDU
- Dnia 9.05.2015 r. odbyło się sprzątanie Osiedla.
Wzięło w nim udział 50 mieszkańców naszego Osiedla.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na kolejne sprzątanie Osiedla, które odbędzie się
w miesiącu lipcu
- W dniu 2.05.2015 roku na terenie naszego Osiedla odbyła się
wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Osiedla i Pana Józefa Rapiora, kierownika Koordynacji Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście, Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Komisja uznała, że konieczne jest usunięcie licznych „dzikich
wysypisk”, znajdujących się na prywatnych, niezamieszkałych posesjach na terenie naszego Osiedla .
Właściciele siedmiu posesji zostali wezwani do usunięcia zalegających odpadów w terminie do końca miesiąca czerwca.Sprawę monitoruje Straż Miejska Miasta Poznania
- Zarząd Dróg Miejskich oczyścił zapuszczoną jezdnię na ulicy
Rogozińskiej, usunął odpady z pobocza ulic
- Zrealizowano na ulicy Międzyzdrojskiej, Dąbrowskiego, Sytkowskiej, Beskidzkiej, Czarnkowskiej, Chdzieskiej przycinkę gałęzi
drzew rosnących przy chodniku
- Betonowy kosz ustawiony przy ławce przy narożniku ulic Sianowska i Kościerzyńska został włączony do planowego opróżniania
- W najbliższym czasie przybędzie dzięki staraniom Rady Osiedla
29 nowych koszy na śmieci
- Prosimy mieszkańców Osiedla aby zgłaszali na dyżurze Rady
Osiedla swoje propozycje ,gdzie można zasadzić nową zieleń – drzewa, krzewy, kwiaty
- Staraniem Rady Osiedla w trzech miejscach na Osiedlu w najbliższym czasie zostaną zamontowane toalety. Zaproponowaliśmy
ich usytuowanie przed cmentarzem oraz przy wszystkich placach zabaw na Osiedlu
- Prosimy mieszkańców, aby zgłaszali potrzebę zamontowania

progów spowalniających. Należy wskazać ulicę oraz miejsce montażu progu.
Konieczne jest uzyskanie zgody właścicieli działek, przy których
progi te zostaną zamontowane
- Rada Osiedla Uchwałą z dnia 15.06.2015 roku uchwaliła dokończenie remontu ulicy Człuchowskiej, w zakresie wykonania spowalniaczy i tzw. mijanek, które zostaną zamontowane przy skrzyżowaniu
ulic Lubowskiej z Trzebiatowską
- Zarząd Dróg Miejskich powiadomił Radę Osiedla pismem
z dnia 18.05.2015 r. o zleceniu wykonania dokumentacji projektowej
chodnika na ulicy Wejherowskiej na odcinku od ul. Stalingradzkiej
do ul. Pniewskiej. Wyłoniony został Wykonawca, który wykona
przedmiotowy projekt za kwotę 4.797 zł
- W maju br. Został wykonany chodnik przy ul. Lubowskiej
na odcinku od ul. Czaplineckiej do ul. Maszewskiej
- W maju i czerwcu br. Zostały wykonane remonty jezdni w ulicach: Czarnkowskiej, Kołobrzeskiej, Sianowskiej, Myśliborskiej,
Santockiej, Sułowskiej, Karlińskiej, Muszkowskiej i Lubowskiej
- Rada Osiedla zgłosiła do Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu
Wydziału Transportu I Zieleni UMP wniosek o ewaluację Strefy Tempo 30. ZDM pozytywnie odniósł się do wniosku. O wynikach ewaluacji będziemy informować na bieżąco na stronie WWW i profilu FB
- W dniu 26.05.2015 Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę
nr XII/105/VII/2015 w sprawie zmiany planu zagospodarowania
Dolina Krzyżanki część A. Zmiany mają objąć działki u zbiegu ulic
Kościerzyńskiej i Sianowskiej.
W obawie o funkcjonalność ulicy Sianowskiej jak i obserwując postępujący chaos urbanistyczny Rada Osiedla zwróciła się
do Prezydenta Miasta Poznania, poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo
Urbanistyczne, o wykonanie koncepcji zagospodarowania dla całej
ulicy Sianowskiej. O postępie prac będziemy Państwa na bieżąco
informować.

Z wizytą u Popiela i Goplany

Fot. Natasha Wysocka

„Uśmiech to krzywa, która wiele prostuje” - takie hasło jest napisane na każdej myszy, jaką dostali
seniorzy, którzy wzięli udział w wycieczce do Kruszwicy i Inowrocławia. Uśmiechów tego dnia rzeczywiście nie brakowało.
20 czerwca odbyła się wycieczka do Ino- romańska budowla i legenda o Czarcie wodnikiem i pasjonatem historii panem
wrocławia i Kruszwicy zorganizowana zrobiły na uczestnikach wyjazdu większe Alfredem, który oprowadził wycieczkę
przez działające na osiedlu Stowarzysze- wrażenie niż słynna Mysia Wieża.
po Ogrodzie Botanicznym i Nowym
nie Podnieś Głowę. Główną organizatorką Następnie pojechaliśmy do Inowrocła- Parku Solankowym okraszając opoi inicjatorką była Radna Osiedla Ela Wę- wia. Na miejscu czekała na nas znajoma wieść mnóstwem anegdot i ciekawostek.
grzynowicz. Pomagali jej wolontariusze organizatorki z zaprzyjaźnionym prze- W Parku dla zdrowia odwiedziliśmy Tężnie Solankowe, a dla przyjemności
Stowarzyszenia i pani Monika
kawiarenkę ulokowaną w jednym
Bykowska. Fundusze na wyjazd
z zabytkowych pawilonów.
przeznaczyła Rada Osiedla. PyszPodczas drogi powrotnej do Poznane ciasta na piknik piekli sami
nia nie zabrakło oczywiście przystanuczestnicy.
ku na piknik i chóralnych śpiewów
Pierwszym punktem zwiedzaw autokarze. Osiedlowi seniorzy już
nia była, znana dzięki legendzie
dopytują o następne wycieczki, ale
o Królu Popielu, wieża na półna razie Stowarzyszenie zaprasza
wyspie przy jeziorze Gopło. Odna pokaz zdjęć z tego i poprzednich
wiedziliśmy Kolegiatę pw. św św
wyjazdów, który odbędzie się jesiePiotra i Pawła z XII wieku – jeden
nią w siedzibie Rady Osiedla. Więcej
z lepiej zachowanych polskich
informacji już wkrótce. (N.W.)
kościołów z tego okresu. Surowa,
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Z przykrością informujemy, że 7 maja br. zmarł zasłużony i wieloletni działacz społeczny Alojzy Szelejewski. Miał 76 lat. Mieszkaniec naszego Osiedla.
Alojzy Szelejewski od trzydziestu lat działał społecznie dla dobra mieszkańców
lokalnej społeczności oraz całego miasta. Był współinicjatorem utworzenia Osiedla Krzyżowniki-Smochowice i nieprzerwanie radnym osiedlowym we wszystkich
kadencjach rady osiedla. Sprawował liczne funkcje - w minionej kadencji był Przewodniczącym Rady.
Na terenie Osiedla zainicjował lub uczestniczył w licznych komitetach i stowarzyszeniach, wspierających rozwój jego infrastruktury i poprawiających standard
życia mieszkańców. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi,
dając inspirację do podobnych działań na terenie całego Poznania. Ten utalentowany inżynier budownictwa, w uznaniu za zasługi wniesione dla dobra miasta i osiedla, otrzymał w 2011 roku „Złotą Różę”.
Wszyscy z wielkim smutkiem przyjęliśmy tę wiadomość. Alojzy Szelejewski
był przykładem wzorowego społecznika o niespożytej energii, który większość
swego życia poświęcił z oddaniem mieszkańcom Poznania.(źródło UM)

Pożegnanie
Odszedł Alojzy Szelejewski
Trudno uwierzyć, a tym samym pogodzić się z nieobecnością Alojzego Szelejewskiego w naszej osiedlowej społeczności. Olek, bo tak zwracało się do niego koleżeństwo i przyjaciele odszedł 7 maja 2015 roku. Nagła śmierć największego
społecznika na naszym osiedlu nie mogła zostać niezauważona
przez władze samorządowe. Na cmentarzu parafialnym w ostatnim pożegnaniu wielkiego działacza, współinicjatora utworzenia Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, członka wszystkich kadencji rady osiedla a także przewodniczącego V i VI kadencji,
uczestniczyli licznie mieszkańcy a także Wiceprezydent Miasta
Maciej Wudarski oraz przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Ganowicz. W swoim przemówieniu, Wiceprezydent podkreślił
zasługi Alojzego dla naszego Osiedla, a także dla całej samorządności lokalnej. Grzegorz Ganowicz w nekrologu napisał,
że odszedł człowiek prawy, życzliwy, zaangażowany w wieloletnią aktywność społeczną. Za swoją pracę i działalność został
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, był także Laureatem
Złotej Róży. Dzięki jego uporowi i determinacji reforma samorządów lokalnych stała się faktem. Lista jego działań na rzecz

rozwoju infrastruktury osiedlowej jest imponująca. Od 1984
roku przewodniczył siedmiu stowarzyszeniom, tworzył i inicjował kilka komitetów obywatelskich. Zresztą, jego znajomość infrastruktury na terenie osiedla była wręcz legendarna.
Podobnie miała się rzecz z jego notesem telefonicznym i pamięcią do cyfr. Jeśli nie pamiętał numeru telefonu do kogoś –
co zdarzało się bardzo rzadko – na pewno miał go zapisanego.
Znane jest powiedzenie: „nie ma ludzi niezastąpionych”,
ale wydaje się, że Alojzego będzie bardzo trudno zastąpić. Był
dociekliwy, pracowity i pełen autoironicznego dowcipu. Bywał
stanowczy i uparty. To z jego inicjatywy powstała nowa ulica
na osiedlu: Zygmunta Żuraszka. Bardzo wspierał społeczne inicjatywy budowy placów zabaw, angażował się w wyścigi kolarskie, uczestniczył w spotkaniach seniorów w ramach Klubu
Przyjaciół Krzyżownik-Smochowic.
Lubił spacery z psem, zwłaszcza wczesnym rankiem. Lubił
ludzi i rozmowy z nimi. Będzie nam Ciebie brakować, Olku…
Przyjaciele

Zaproszenie na IV Rajd Rowerowy Dbamy o Nasze Osiedla
Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu i Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice zapraszają w sobotę 19 września 2015 r. na IV Rajd Rowerowy pod nazwą “Dbamy o Nasze Osiedla”
Start imprezy o godzinie 11. 00 , miejsce zbiórki teren przed Szkołą Podstawową nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
ul. Leśnowolska 35 Poznań. Meta rajdu będzie znajdowała się na terenie Stajni-Kalińscy Fino-Poznań w Kiekrzu
i będzie otwarta od godz. 13.00. Zakończenie rajdu nastąpi około godz. 19.00. Trasa rajdu będzie w wiodła w większości drogami leśnymi i mało uczęszczanymi odcinkami dróg publicznych:
Przewidujemy dwie trasy : lekką (15 km) i zaawansowaną (30 km) Smochowice ul Leśnowolska – Strzeszynek
– Pawłowice – Kiekrz. Rajd prowadzić będą Przodownicy Turystyki Rowerowej z Klubu Turystyki Rowerowej
„Sigma” w Poznaniu. Wydarzenie rowerowe jest pierwszą częscią dwudniowej imprezy na którą składa się pokaz
woltyżerki, występy artystyczne, gry i zabawy oraz wiele innych atrakcji. Wstęp wolny. Szczegóły i regulamin
na stronach (materiał Stowarzyszenia)
www.zachodni.org oraz www.krzyzowniki-smochowice.pl

(materiał organizatora)
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O nas

Na podstawie protokołu z wyborów do Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w składzie Rady Osiedla
zasiadają: Maciej Bedyński, Rober Błoszyk, Andrzej Dłutkowski, Eugeniusz Gąsiorek, Hanna GórznaKamińska, Krzysztof Kruszka, Marek Leśniak, Dorota Matkowska, Przemysław Polcyn, Witold Puchalski,
Robert Radecki, Magdalena Ratajczak, Radosław Sekulski, Bożena Stradowska-Adamska, Elżbieta
Węgrzynowicz

Kadencja Rady Osiedla

ZARZĄD OSIEDLA

22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Zarządu Osiedla

Przewodnicząca Rady Osiedla

Maciej Bedyński, Marek Leśniak, Dorota
Matkowska, Witold Puchalski, Bożena SiekańskaŻłobińska, Elżbieta Węgrzynowicz

Bożena Stradowska-Adamska

Prezydium Rady Osiedla

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Bożena Stradowska-Adamska
- Przewodnicząca Rady Osiedla

Maciej Bedyński

Rober Błoszyk
- Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Przemysław Polcyn
- Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

Siedziba

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
Marek Leśniak, Dorota Matkowska, Witold
Puchalski, Elżbieta Węgrzynowicz

Organizacja pracy Rady Osiedla

Filia Biblioteki Publicznej
ul.Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej)
60-443 Poznań

Dyżury Radnych Osiedla oraz Zarządu Osiedla

Radni Osiedla oraz Członkowie Zarządu Osiedla pełnią dyżury w siedzibie Rady Osiedla w każdą środę od godziny 18:00 do 19:00. W tym czasie można do nas dzwonić pod specjalnie uruchomiony nr tel.786 208 910

Sesje stałe Rady Osiedla

Rada Osiedla, niezależnie od doraźnych potrzeb, zbiera się na sesjach w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w siedzibie Rady Osiedla.
Początek sesji o godzinie 18:00

Adres do korespondencji

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
Osiedle Krzyżowniki-Smochowice

Internet

Strona www.krzyzowniki-smochowice.pl
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Profil na Facebooku
www.facebook.com/pages/Rada-Osiedla-Krzyżowniki-Smochowice

Komisje
KOMISJA DIALOGU I WSPÓŁPRACY
Z MIESZKAŃCAMI
Skład Komisji:
Przewodnicząca: Elżbieta Węgrzynowicz
Z-ca Przewodniczącej: Dorota Matkowska
Z-ca Przewodniczącej: Przemysław Polcyn
Członek: Maciej Bedyński
Członek: Eugeniusz Gąsiorek
Członek: Hanna Górzna-Kamińska
Członek: Witold Puchalski
Członek: Magdalena Ratajczak
Przedmiot działania: prowadzenie konsultacji
społecznych, redakcja strony internetowej Rady Osiedla,
profilu Facebook i gazetki osiedlowej, komunikacja
z mieszkańcami, współpraca z organizacjami
pozarządowymi
Kontakt bezpośredni: dialog@rada.org.pl
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Skład Komisji:
Przewodnicząca: Hanna Górzna-Kamińska
Z-ca Przewodniczącej: Rober Błoszyk
Członek: Maciej Bedyński
Członek: Marek Leśniak
Członek: Dorota Matkowska
Członek: Magdalena Ratajczak
Przedmiot działania: zagadnienia związane z ochroną
zieleni, wód powierzchniowych, powietrza.
Kontakt bezpośredni: srodowisko@rada.org.pl
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
Skład Komisji:
Przewodniczący: Robert Błoszyk
Z-ca Przewodniczącego: Dorota Matkowska
Z-ca Przewodniczącego: Witold Puchalski
Członek: Maciej Bedyński
Członek: Andrzej Dłutkowski
Członek: Eugeniusz Gąsiorek
Członek: Hanna Górzna-Kamińska
Członek: Krzysztof Kruszka
Członek: Robert Radecki
Członek: Magdalena Ratajczak
Członek: Radosław Sekulski
Członek: Elżbieta Węgrzynowicz
Przedmiot działania: organizowanie imprez w celu
integracji lokalnej i zachęcania do aktywnego trybu
życia, wspólpraca z podmiotami oświatowymi
i stowarzyszeniami.
Kontakt bezpośredni: oswiata@rada.org.pl
KOMISJA PLANOWANIA I ROZWOJU
Skład Komisji:
Przewodniczący: Marek Leśniak
Z-ca Przewodniczącego: Witold Puchalski
Członek: Rober Błoszyk
Członek: Andrzej Dłutkowski
Członek: Hanna Górzna-Kamińska
Członek: Dorota Matkowska

Członek: Przemysław Polcyn
Członek: Radosław Sekulski
Członek: Elżbieta Węgrzynowicz
Przedmiot działania: zagadnienia z zakresu planowania
przestrzennego, inwestycji miejskich na terenie osiedla,
utrzymania infrastruktury osiedla i powierzonego
w zarząd mienia Miasta Poznania.
Kontakt bezpośredni: planowanie@rada.org.pl
KOMISJA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
Skład Komisji:
Przewodniczący: Witold Puchalski
Z-ca Przewodniczącego: Dorota Matkowska
Członek: Rober Błoszyk
Członek: Krzysztof Kruszka
Członek: Przemysław Polcyn
Członek: Magdalena Ratajczak
Przedmiot działania: zagadnienia z zakresu utrzymania
czystości na osiedlu, oraz współpracą Policją i Strażą
Miejską.
Kontakt bezpośredni: porzadek@rada.org.pl
KOMISJA REWIZYJNA
Skład Komisji:
Przewodniczący: Przemysław Polcyn
Z-ca Przewodniczącego: Robert Błoszyk
Członek: Magdalena Ratajczak
Członek: Radosław Sekulski
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się na posiedzeniu
w dniu 18 maja 2015 roku.
Przedmiot działania: Komisja Rewizyjna, na wniosek
Rady Osiedla określający przedmiot i czas kontroli,
przeprowadza kontrole problemowe, kontrole doraźne,
kontrole sprawdzające polegające na:
• porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem
wymaganym, wynikającym z określonych przepisów
prawa powszechnie obowiazującego i regulacji
wewnetrznych Rady Osiedla,
• kontroli przestrzegania przepisów ogólnych
i regulacji wewnętrznych,
• badaniu prawidłowości wykonywania zadań
powierzonych Zarządowi Osiedla, Komisjom
Problemowym,
• zapobieganiu i wykrywaniu błędów, nadużyć oraz
wszelkich przejawów nieprawidłowości.
Zakres działalności Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla
nie zastępuje, nie wyklucza, nie zawiesza zakresu
i formy kontroli oraz nadzoru organów miasta nad
organami Osiedla zgodnie z Działem VII Statutu Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice, Statutem Miasta Poznania
oraz Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami)
Kontakt bezpośredni: rewizyjna@rada.org.pl
KOMISJE POZOSTAŁE
Rada Osiedla nie powołała innych stałych Komisji.
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ŚMIERDZĄCY PROBLEM,
CZYLI CO ROBIĆ Z PSIMI KUPAMI?
Nadal wielu właścicieli czworonogów wyprowadzając swego pupila
na ‘spacer’ odwraca głowę od tego,
co zostawił na trawniku. Na psie odchody
‘potykamy’ się wszędzie:
na skwerach, chodnikach, pasach zieleni. Pomimo dostępności darmowych
akcesoriów w każdym niemal sklepie
spożywczym (lub w siedzibie Rady
Osiedla) potrzebnych do sprzątnięcia
TEGO (worki, rękawice), istnieją tacy
ludzie, którzy czują awersję do porządku. ‘Estetów’ nie jest w stanie
zmobilizować nawet wysoka grzywna – 500zł! Najskuteczniejszą sankcją
wydaje się negatywna reakcja, nawet
gniew ze strony sąsiadów i otwarte
piętnowanie aspołecznych zachowań.
Nie bójmy się skarcić, zwrócić uwagę
– to nie my powinniśmy się wstydzić!
Drogi miłośniku piesków dużych
i małych! Jeśli zdecydowałeś się zamieszkać wśród ludzi – postaraj się
przestrzegać ogólne przyjętych norm
i zasad, uszanuj pracę i wysiłek sąsiada! Jeśli zdecydowałeś się zaopiekować psem, zapewne masz dobre serce
- okaż je także ludziom!
Nie oszukujmy się, że psia kupa
dotyczy tylko posiadaczy czworonogów; wdeptujemy w to, zanieczyszcza
wypielęgnowany pas zieleni lub nasze
kilkuletnie dziecko ma glisty.
Zostawmy estetykę – nie do każdego przemawia. Może przemówi
do wyobraźni fakt, że zagrożeniem dla
zdrowia ludzi, w szczególności dla naszych dzieci są pasożyty zasiedlające
te kupy!
Oto najczęściej występujące pasożyty i choroby przenoszone przez psy
i koty:
GLISTY - z badań przeprowadzonych przez weterynarzy wynika, że 70
proc. psów jest ich
nosicielami. Jaja tego pasożyta wydalane są z odchodami. Wylegają się
z nich larwy, które z brudem i kurzem
można przynieść na butach do domu,
gdzie na podłodze bawią się dzieci.
Maluchy mogą się też nimi zakazić
podczas zabawy w piasku, podnoszenia z ziemi ładnych kamyków, liści.
Larwy glist w organizmie przedostają się do płuc, mięśni, mózgu, mogą
uszkadzać wzrok dziecka.
TOKSOKAROZA – szczególnie
niebezpieczna choroba przenoszona
przez nicienie z grupy
Toxocara. Ocenia się, że co trzeci
pies w Polsce dotknięty jest tą chorobą, dlatego bardzo istotne jest jak najwcześniejsze odrobaczanie szczeniąt
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i kociąt oraz systematyczne odrobaczanie zwierząt dorosłych. O wysokiej
odporności jaj tego pasożyta na czynniki klimatyczne świadczy fakt, że niegroźny im jest nawet mróz dochodzący
do minus 26 stopni. Zarażenie toksokarozą u ludzi następuje przez przeniesienie do przewodu pokarmowego ziemi zainfekowanej jajami tych nicieni.
Szczególnie narażone są małe dzieci w wieku 1-6 lat, u których nawyk
wkładania do ust rąk, a nawet przedmiotów zabrudzonych piaskiem lub
ziemią jest stosunkowo częsty. Larwy
toksokary przenikają z dwunastnicy
do organów wewnętrznych – wątroby, płuc, mózgu, mięśnia sercowego,
mięśni szkieletowych i gałki ocznej.
Nasilenie objawów chorobowych jest
niejednakowe u różnych osób i zależy od intensywności zakażenia i odporności organizmu żywiciela. Osoby dotknięte tą chorobą uskarżają się
na objawy podobne do grypy - ogólne
osłabianie, kaszel, bóle brzucha, mięśni i stawów. Czasami pojawia się
także świąd i zaróżowienie skóry. Najgroźniejsze przypadki choroby mogą
zakończyć się utratą wzroku (odmiana
oczna), a nawet śmiercią spowodowaną dolegliwościami sercowo – naczyniowymi (zawały serca i udary
mózgu), jeśli choroba nie jest na czas
rozpoznana i leczona.
TOKSOPLAZMOZA - bardzo
ważnym rezerwuarem pasożytów
są oocysty wydalone z kałem kotów,
które są odporne na czynniki środowiska i są w stanie przetrwać w ziemi
w niekorzystnych warunkach ponad
rok. Zakażenie tym pierwotniakiem
jest zjawiskiem bardzo częstym,

w Polsce wynosi około 50-70%. Niebezpieczne jest zakażenie pierwotniakiem u kobiet w ciąży, gdyż może prowadzić do zarażenia płodu. Zakażenie
płodu niesie ze sobą bardzo poważne
skutki, może być przyczyną szeregu
ciężkich wad wrodzonych.
Niestety, według zgodnej opinii
weterynarzy tylko nieznaczny odsetek
właścicieli odrobacza swoje zwierzęta
domowe. Jest to praktyka bardzo niebezpieczna zarówno dla nich samych
jak i dla współmieszkańców. Optymistyczne jest to, że przybywa świadomych właścicieli psów.
Przypomnijmy, każdy właściciel psa jest zobowiązany do:
- jego zarejestrowania, oznakowania (czipowania),
- uiszczania opłaty od posiadania
psów,
- corocznego szczepienia pupila
przeciwko wściekliźnie – brak
grozi grzywna do 500zł.,
- wyposażania go w obrożę,
- sprzątania po swoim psie,
- humanitarnego i godnego traktowania zwierząt;
- wyprowadzania psa na uwięzi
oraz nakładania kagańca w przypadku ras uznawanych za agresywne i innych, które mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia.
Więcej informacji o prawach
i obowiązkach właścicieli psów
na stronie www.kejter.pl
Dorota Matkowska
Ten tekst umieszczamy na jasnej
szarej apli, w pobliżu tego wyżej

Kejter też Poznaniak
To kampania miejska, którą Rada Osiedla aktywnie promuje i wspiera.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości Poznaniaków będących właścicielami psów w zakresie konieczności i sensowności sprzątania po swoim psie, uświadomienie obowiązków jakie należą do odpowiedzialnego
właściciela, jak, np. konieczności szczepień . Program zachęca także właścicieli do bezpłatnego czipowania psów. Dane po zaczipowaniu czworonoga umieszczane są w bazie danych, które umożliwiają odnalezienie psa
w przypadku jego zaginięcia.
Wszystkich właścicieli psów zapraszamy po odbiór Poradnika dla
właścicieli psów „Kejtrowy Elementarz” autorstwa Jerzego Sygidusa
z satyrycznymi rysunkami Grzegorza Bąkowskiego oraz zestawu sprzątającego.
Poradnik i zestaw, do wyczerpania zapasów, można odebrać osobiście
w siedzibie Rady Osiedla mieszczącej się w Filii Biblioteki Publicznej,
ul. Muszkowska 1a w środy od godziny 18:00 do 19:00.
(opr.Red.)

Już po raz trzeci, 13 czerwca
2015 r odbył się Smochowicki Bieg
Po Zdrowie. Organizatorami tegorocznego biegu byli Zespół Szkół nr
1, Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, UKS Smoki i Rada Rodziców ZS nr 1.
Tak jak i w poprzednich latach
impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno
wśród uczestników, jak i mieszkańców Osiedla. Ideą Biegu jest
promowanie zdrowego stylu życia
i zachęcenie mieszkańców Osiedla
oraz całego Poznania do czynnego
uprawiania sportu, a także integrację lokalnej społeczności. Celem
jest, by Smochowicki Bieg Po Zdrowie był wydarzeniem cyklicznym
i na stałe zagościł w kalendarzu ważnych wydarzeń Osiedla, będąc jednocześnie znakiem rozpoznawczym
Osiedla Krzyżowniki – Smochowice
i elementem promującym osiedle.
Cała impreza trwała wiele godzin
i rozgrywała się na kilku płaszczy-

Fot. Anna Strojna

III Smochowicki Bieg Po zdrowie

znach.Podczas gdy uczestnicy biegów rozgrywali swoje konkurencje
odbywały się występy artystyczne
uczniów, pokazy tańca, konkursy
dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa, malowanie twarzy, warsztaty
robienia biżuterii z wolontariusz-

ką z Madagaskaru, punkt masażu.
Gościliśmy też Drużynę Szpiku,
a w stacjonarnej stacji krwiodawstwa odbyła się zbiórka krwi. Do tej
pory w Biegu Po Zdrowie wzięło
udział około 700 biegaczy.
(opr. Red)

Poznański Budżet Obywatelski 2016
W tym roku już po raz czwarty
w ramach Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego mieszkańcy Poznania będą decydować o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu
miejskiego. Projekty zostały podzielone na ogólnomiejskie i dzielnicowe, a w głosowaniu będą mogli
wziąć udział wszyscy mieszkańcy
Poznania, którzy ukończyli 16 rok
życia, niezależnie od zameldowania.
Każdy z nas może oddać 6 głosów
z całej puli projektów. Z naszego
osiedla zostały zgłoszone dwa projekty. Zachęcamy do głosowania
na nie w dniach 1 – 12 października
2015r.

oraz małych „hopek”, który miałby
stanąć na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Braniewskiej. Projektowany pumptrack jest modułowym
systemem, który umożliwia jazdę
na rowerach, rolkach, deskorolkach
czy hulajnogach. Tor w założeniu
jest bezpłatny i ogólnodostępny.

1. SMOCHY PUMPTRACK –
projekt dzielnicowy

2. Plażojada - Szlakiem Trzech
Jezior : Rusałka, Strzeszynek,
Kiekrz – projekt ogólnomiejski

Celem osiedlowego (dzielnicowego) wniosku jest realizacja PUMPTRACKU - rowerowego placu zabaw - specjalnie zaprojektowanego
toru przeszkód składającego się
z garbów, zakrętów profilowanych

To wspólny projekt mieszkańców
Krzyżownik-Smochowic,
Sołacza, Kiekrza, Strzeszyna i Podolan.
Głównym przedmiotem wniosku
jest stworzenie nowych i rewitaliza-

cja istniejących miejsc wypoczynku
dla mieszkańców Poznania i okolic,
z wykorzystaniem najpiękniejszych
zakątków północno-zachodniej części Poznania. Część dotycząca naszego Osiedla to zagospodarowanie
dzikiej plaży w Krzyżownicach.
Na SMOCZEJ PLAŻY planowana
jest budowa kompleksu rekreacyjno
– sportowego ze SMOCZYM placem zabaw, boiskiem do siatkówki, siłownią zewnętrzną, toaletami i
miejscem piknikowym.
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Bezpieczna
Dzielnica,
Mieszkaniec
NASZE OSIEDLE,
MÓJ ŚWIAT Bezpieczny
Stowarzyszenie
na rzecz
Program ,,Bezpieczna
dzielnica-bezpieczny
mieszkaStowarzyszenie
na rzecz
niec” ma na celu poprawę
stanu
bezpieczeństwa Poznania.
solidarności
społecznej
Jest realizowany przez
Wydział
Zarządzania Kryzysowego
„Podnieś
głowę”
i Bezpieczeństwa
we współpracy
Miejską
zapraszaUM
chętne
dzieci ( klasyzVKomendą
i VI )
Policji, Strażą
oraz innymi
oraz Miejską,
młodzieżradami
(klasy Iosiedli
i II gimnazjum
) jednostkami wg potrzeb.
Jako
Osiedle przystąpiliśmy
do programu.
z Osiedla
Krzyżowniki
– Smochowice
Raz w miesiącu przedstawiciele
na warsztaty: Rad Osiedli, w tym naszej, Komendant Komisariatu
Policji, Kierownicy Referatu
– literackie
Straży Miejskiej Miasta
Poznania oraz Przedstawiciel Wy- fotograficzne
działu Zarządzania- Kryzysowego
i Bezpieczeństwa spotykają
grafiki komputerowej
się w Komisariacie Policji i uzgadniają jedno lub kilka priorytetowych przedsięwzięć
do realizacji
w danym
miesiącu.
Szczegółowe informacje
dotyczące
zajęć
Zwracamy
mieszkańców
naszego osiedla
uczniowiesię
w/wdo
klas
dostaną od wychowawców
klas.o zgłaszanie miejsc, w których Zapisy:
występują zjawiska zagrożeń takie jak: wandalizm,
obecność agresywnych grup, osoby
e-mail biuro@podniesglowe.org
spożywające alkohol
zjawiska
kradzieży, niepraTel 603na
759ulicy,
892, 506
511 160
widłowe oznakowanie ulic albo brak znaków oraz wszelkie sprawy, które mają
wpływ
na nasze
bezpieczeństwo.
Projekt
„NASZE
OSIEDLE,
MÓJ
Wkład mieszkańcówŚWIAT”
może okazać
się kluczowym czynnijest współfinansowany
ze
kiem w utworzeniu mapy
występujących
na osiedlu zagrośrodków
Miasta Poznania.
żeń a w kolejnym kroku pozwoli na wdrożenie skutecznego mechanizmu poprawy. (opr. Red)

Gorąco zachęcamy,
aby Państwo
wspólnie z nami współsolidarności
społecznej
tworzyli mapę zagrożeń na naszym Osiedlu, w zakresie:
• prowadzenia działań
profilaktycznych
„Podnieś
głowę” w placówkach
oświatowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowymzaprasza
dla dzieci i młodzieży
Policję i SMMP
dzieci i przez
młodzież
(wsparcie logistyczne dla tych zamierzeń przez RO
zi Osiedla
Krzyżowniki
– Smochowice
WZKiB poprzez
zakup materiałów
informacyjnych
i gadżetów propagujących bezpieczeństwo w ruchu
drogowym) na zajęcia sportowe
• przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
- judo – alkoholizmowi
grupa gimnazjalna
• przeciwdziałania
poprzez wskazanie
miejsc gdzie łamana jest ustawa o wychowaniu w trzeź-wości
tenis
ziemny – grupa
początkująca
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
• wskazania rejonów, w których istnieje zagrożenie dla
Szczegółowe
informacje
mieszkańców,
ocena możliwości
ich poprawy, możliwość
ich realizacji przy wsparciu Zarządu Dróg Miejskich oraz
dotyczące zajęć i zapisy
możliwości współfinansowania przez Rady Osiedli
• działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa see-mail biuro@podniesglowe.org
niorów - cykliczne organizowanie spotkań w Klubach
Seniora,
itp.892,
na temat
- bezpieTelParafiach
603 759
506„Seniorzy
511 160
czeństwo osobiste” (propagowane wsparcie w postaci
broszur oraz gadżetów promujących bezpieczeństwo).
(opr. Red)

NASZE OSIEDLE, MÓJ ŚWIAT

Poznańska Policja Ostrzega

Komisariat Policji

Poznań-Jeżyce
Stowarzyszenie
na rzecz solidarności społecznej „Podnieś głowę”
zaprasza
seniorów
z Osiedla
Krzyżowniki
– Smochowice na warsztaty:
ul. Kochanowskiego
Poznań
W związku z licznymi, powtarzającymi
się
znajomy 16
lub60-846
kolega.
Po pewnym czasie znajomy
się, czy jego znajomy mówi prawdę. Należy przetel.: 61 84 122 11, 61 84 122 12,
fax.:
61 84 140 32
–
literackie
przypadkami oszustw, których ofiarami
sta- dyzurny.poznan-jezyce@po.policja.gov.pl
„wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary po postrzegać zasady, że nie należy przekazywać piee-mail:
- fotograficzne
ją się
między innymi osoby starsze, samotnie
życzkę pieniężną.
niędzy osobom których nie znamy osobiście.
___________________________________________________________________
mieszkające apelujemy do Państwa o wzmoOstrożność
należy również
zachować
w stoSzczegółowe
informacje
dotyczące
zajęć
i zapisy : Aby nie stać się ofiarom oszustwa, należy
żoną ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaksunku
do osób
podających się za urzędników
przestrzegać następujących zasad:
e-mail
biuro@podniesglowe.org
tach z osobami pukającymi do drzwi naszych
i przedstawicieli różnych instytucji. Często oszuPrzed otwarciem drzwi:
Tel
603
759
892,
506
511
160
mieszkań lub telefonujących do nas.
ści „podszywając się” za pracowników pomocy
- Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez
Sprawcy przestępstw dokonywanych na osospołecznej, urzędu skarbowego czy ZUS-u mogą
sposóbOSIEDLE,
bach starszych działają w
różnorodny
twierdzić, że
spowodowana jest wyich wizyta
Projekt
„NASZE
MÓJ
SWIAT”
i za pomocą różnych jest
metod,
wykorzystując
płatą
dodatkowego
świadczenia
pieniężnego lub
współfinansowany
ze środków
Miasta
Poznania.
najczęściej zaufanie i „dobre serce” tych ludzi.
materialnego, przyznanie większej emerytury
Bardzo często oszuści pukają do drzwi pod różlub renty czy zwrotem podatku dochodowego,
nymi pretekstami, np. z prośbą o wodę czy też coś
a w celu uzyskania tych pieniędzy lub świadczeń
do jedzenia, oferując sprzedaż artykułów przemykonieczne jest wniesienie opłaty manipulacyjnej
słowych, bądź też podając się za osoby urzędowe,
lub przekazanie pieniędzy na zakup znaczków skarnp. listonosza, pracownika ZUS-u, pracownika
bowych. Takie działanie sprawcy ma na celu wskapomocy społecznej, pracownika administracji.
zanie miejsca, gdzie przechowujemy pieniądze. NaPo podstępnym wejściu do mieszkania, wykostępnie złodziej prosi o podanie np. szklanki wody,
rzystując nawet chwilową nieuwagę, okradają
a w między czasie kradnie oszczędności lub cenne
domowników.
przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.
Bardzo często popełnianym przestępstwem,
Sprawcy oszustw mogą także podszywać się
którego ofiarami padają ludzi starsi, jest czyn popod funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej,
legający na wyłudzeniu pieniędzy przez osoby
informując ( np. że ktoś z rodziny nie ma pieniępodające się za członków rodziny lub bliskich
dzy, aby zapłacić mandat lub że ktoś z bliskich
znajomych, pod pretekstem pilnej życiowej popopełnił przestępstwo lub wykroczenie). Jednotrzeby. Sprawcy dzwonią na telefon domowy
cześnie sugerują, iź sprawę można załatwić poUprzejmie
informujemy,
żesiostrzeStowarzyszenie
przedstawiając
się jako
wnuk, wnuczka,
lubownie, poza „granicami prawa”. Chęć udziena Rzecz
Zachodniego
Klina Zieleni
niec
lub siostrzenica
(głos w telefonie
jest znie-kontynuuje
lenia pomocy bliskim powoduje, że osoby starsze
kształcony
i starsicomiesięcznych
ludzie często myślą,rajdów
iż dzwonią
płacą
za tę „wymyśloną usługę” znaczne sumy
organizację
nordic
walfaktycznie
osoby odbywają
z rodziny) i prosząc
pożyczkę niedzielę
pieniędzy. W wymienionych sytuacjach zawsze
kingu, które
się w opierwszą
na zakup jakiejś rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenależy potwierdzić fakty przekazywane nam prze
po 20.
każdego
miesiąca.
Zbiórka
12.00
nie.
Najczęściej
od razu
informują
„babcię” olubgodz.
nieznajomego
lub nieznajomą, którzy zapukają
spod samu
„Bartek”.
„dziadka”,
że nie
będą mogli przyjechać po piedo naszych drzwi oraz zadzwonić osobiście pod
z tym pieniądze
odbierze
niądze
i w związku
numer telefonu członka rodziny, aby przekonać
Wszystkich
chętnych
serdecznie
zapraszamy.

Informacja
dla miłośników
nordic walking

okno - kto to?
- Jeśli nie znamy odwiedzającego – spytać
o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch zabezpieczający
( jeśli zdecydujemy się na otwarcie drzwi) oraz
poprosić o pokazanie dowodu tożsamości lub
legitymacji służbowej, identyfikatora. Uczciwej
osoby nie zrazi takie postępowanie powodowane
ostrożnością.
- W razie wątpliwości należy umówić się
na inny termin, sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub innej odpowiedniej instytucji
wiarygodność osoby pukającej do drzwi (jeśli
osoba podaje się za przedstawiciela administracji
lub innej odpowiedniej instytucji).
W sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa,
natychmiast należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.
We wszystkich opisanych przypadkach należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer
alarmowy 997 lub 112 z telefonu komórkowego,
przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów, np. wygląd nieznajomej osoby, numer
i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej
– numer z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę
rozmowy.
Poznańscy Policjanci
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