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Okres świąteczny, to czas kiedy otwieramy nasze serca, chętniej się dzielimy i niesiemy pomoc.
Wewnątrz gazetki zamieszczamy ponownie apel o pomoc dla Alberta, mieszkańca Osiedla
i ucznia naszej Szkoły. W imieniu rodziny chłopca, przyjaciół i nauczycieli ze szkoły oraz naszym
radnych, serdecznie dziękujemy.

O finale i pracach jednego z większych projektów Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 roku
– „Plażojada Szlakiem Trzech Jezior-Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”
możecie Państwo przeczytać na
stronie 7-8.
Zachęcamy również, mimo, że
zima za pasem, do spacerów tym
nowym rekreacyjnym szlakiem
miasta.

Jesienią tego roku przy Radzie
Osiedla Krzyżowniki – Smochowice została powołana Osiedlowa Rada Seniorów. Czym
Rada jest dla osiedlowych seniorów przeczytacie Państwo
na stronie 2.

Rok 2017 stał na Osiedlu
pod znakiem wzmożonych
inwestycji. Na kolejny rok
mamy plany kontynuowania rozpoczętych prac, ale
też i nowe projekty. Z podsumowaniem wykonanych
prac zapoznacie się Państwo na stronie 5.

Szanowni Państwo !
Dzisiaj pragnę poinformować Państwa o bieżących sprawach związanych z życiem seniorów na Osiedlu.
Przez 10 lat grupa seniorów organizowała się i prowadziła działalność jako Koło Seniorów. Od 23 października 2017roku to się zmieniło, ponieważ na skutek zabiegów i starań Przewodniczącego Rady Osiedla Pana
Przemysława Polcyna powstała Osiedlowa Rada Seniorów. Nadmieniam, że jest to pierwsza Rada Osiedlowa Seniorów w Wielkopolsce. Czy coś się zmieni w naszym działaniu?.Tak oczywiście, ale na pewno będziemy się spotykać, chodzić do kina, opery, jeździć na wycieczki, grzyby, uczestniczyć w różnych uroczystościach
świątecznych, bawić się, tańczyć, pływać, uczestniczyć w warsztatach animacyjnych itd. Plany na przyszłość
mamy duże, ale o tym w następnej gazetce. Dzisiaj jest
nas 64, chcemy, aby przyłączyli się następni. Każdy znajdzie w grupie coś siebie. Starzenie się jest częścią naszego
życia, jest nieodwracalnym
procesem, który kończy się
starością. Starości nie należy
traktować jako okresu niedołęstwa i zależności od osób
z otoczenia, zaakceptujemy ją
i spróbujmy coś z nią zrobić.
Zapraszamy do nas. My spotykając się, nie czujemy się
starzy, zapominany ile mamy
A tak bawiliśmy się w tym roku na Andrzejkach
lat. Pozdrawiam.
fot. Stanisław Kwiatkowski
Monika Bykowska

Pomoc
dla Alberta
Albert jeszcze do niedawna był zdrowym i pełnym
energii chłopcem. Jak każdy 12-latek uwielbiał
jeździć na rowerze, grać w piłkę nożną czy biegać
z bratem i kolegami. Niestety latem tego roku zaczęły towarzyszyć mu niepokojące objawy. Nagle
zaczął odczuwać bóle kości, powłóczyć nogami
itracić równowagę. Diagnoza lekarska była druzgocąca. Chłopiec dowiedział się, że cierpi na Mięsaka Ewinga. Jest to złośliwy nowotwór kości, najczęściej
atakujący dzieci.
Teraz Albert musi być pod stałą opieką gdyż ma trudności z poruszaniem się i samodzielnym funkcjonowaniem.
Opiekuje się nim mama, a jedynym żywicielem rodziny został tata dzieci.
W tej sytuacji pokrycie kosztów leczenia, zakupu odżywek i rehabilitacji przekracza możliwości finansowe rodziny chłopca. Leczenie Alberta odbywać będzie się w Warszawskim Instytucie Matki i Dziecka, co wiąże się
z częstymi podróżami z jego rodzinnego miasta Poznania. Co dwa tygodnie będzie poddawany chemioterapii.
Dodatkowym kosztem jest, konieczne w zaistniałej sytuacji, nauczanie indywidualne w domu.Zwracamy się do
Państwa o pomoc.
Jeśli chcesz wesprzeć Alberta w jego walce o zdrowie, możesz wpłacić darowiznę na subkonto udostępnione
przez Fundację United Way Polska:
06 1950 0001 2006 0014 8533 0003 z dopiskiem „darowizna dla Alberta”
Źródło: https://www.unitedway.pl/pomoc-dla-alberta/
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Sprawozdanie z wydarzeń na Osiedlu
oraz z pracy radnych i Zarządu Rady Osiedla
w okresie wrzesień-grudzień 2017
1. Od września do grudnia 2017 r. odbyło się 8 sesji
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, na których
oprócz omówienia bieżących spraw, uchwalono między
innymi zmiany w planie wydatków na 2017 r. i budżetu
na rok 2018. Zaopiniowano projekty przebudowy ulicy
Leśnowolskiej (odcinek od ul. Sianowskiej do ul .Łagowskiej), projekt utwardzenia ulic – Trzebiatowskiej
(od ul. Elbląskiej do ul .Tczewskiej) i Tczewskiej (od
ul. Trzebiatowskiej do ul. Lubowskiej) oraz koncepcje przebudowy centrum Smochowic 2. Comiesięczny
przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na naszym Osiedlu 3. Spotkania raz w miesiącu w ramach programu Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec oraz udział w październikowym
spotkaniu dla wszystkich mieszkańców Poznania. 4.
Nawiązano współprace z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, dzięki której mieszkańcy
naszego Osiedla mogą korzystać z zakupu biletów ze
specjalną zniżką na wybrane spektakle i koncerty, np.
w październiku i listopadzie na Halkę, Rozwód Figara, Carmen i koncert Pietro Mascagni. W przyszłym
roku współpraca będzie kontynuowana. Informacja
będzie podana na stronie internetowej Rady Osiedla
wraz z hasłem na zakup biletów 5. Trwa cały czas akcja
rozprowadzania Pudełek Życia - można je pobierać w
naszej bibliotece, a także w czasie cotygodniowego dyżuru w siedzibie Rady Osiedla we środy w godz. 18-19
6. Odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie
koncepcji przebudowy Centrum Smochowic, projektu
utwardzenia ulic Trzebiatowskiej i Tczewskiej (na wskazanych odcinkach) i przebudowy ul. Leśnowolskiej 7.
Dzięki współpracy z firmą Ordo i WGK W Poznaniu
uporządkowano teren na 2 wysypiskach śmieci na ul.
Czarnkowskiej i ul. Chodzieskiej 8. II Etap konsultacji
społecznych projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Doliny Krzyżanki pomiędzy
ulicami Słupską i Sianowską oraz dla terenu ul. Wirskiej. Konsultacje odbyły się 28 września w szkole przy
ul. Leśnowolskiej 9. Dnia 18 listopada 2017 – Oficjalne otwarcie Plażojady-szlakiem Trzech Jezior Rusałka,
Strzeszynek i Kiekrz – realizacja zwycięskiego projektu PBO 2016 10. W miesiącu październiku wybory do
Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 11.
Zajęcia dla Seniorów – Terapeutyczne z elementami
tańca we wtorek, a w piątki zajęcia z animatorem aktywności fizycznej 12. Posiedzenie inaugurujące Radę
Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice odbyło

się 14 listopada 2017 r. w Sali sesyjnej im. Wojciecha
Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania przy
Placu Kolegiackim - pierwsza taka rada w Poznaniu
13. Przeprowadzono prace porządkowe wzdłuż cieku
Krzyżanka –odbiór prac wraz z Wydziałem Ochrony
Środowiska UM Poznania i Rady Osiedla 14. Głosowanie PBO 2018 – 9.10.2017-30.10.2017 – zakwalikował
się do realizacji projekt z naszego Osiedla – Rekreacja
na Smochowicach-Organizacja imprez osiedlowych,
Smochy Festiwal i Letniego Kina Plenerowego 15.
Wizja w terenie WGK UM Poznania w sprawie porządku na naszym Osiedlu. W przedmiotowej kontroli
uczestniczyli Witold Puchalski, Józef Rapior- kierownik Oddziału Nadzoru i Koordynacji Usług Komunalnych, Danuta Kałężna - spacjalista ds. czystości miasta.
Kontrola wykazała pilną konieczność uporządkowania
wskazanych terenów - zgłoszona 27 punktów do odpowiednich jednostek miejskich w celu uporządkowania
terenu – trwa realizacja 16. W ramach bieżącego utrzymania ulic przeprowadzono naprawy dziur na ulicach
min. Rogozińskiej, Lubowskiej, Wejherowskiej 17.
Zamontowano 11 nowych koszy na śmieci na naszym
Osiedlu 18. Zakończono remont jezdni na ul. Lęborskiej na odcinku od ul. Trzcianeckiej do ul. Santockiej,
a także odcinka pobocza. Informujemy jednocześnie,
że dalsze prace umocnienia pobocza będą kontynuowane w 2018 roku. 19. Przeprowadzono nasadzenia
rekompensacyjne na ul. Sianowskiej i ul. Wejherowskiej – ponad 100 drzew, a przy okazji uporządkowano
teren min. przy ul. Sianowskiej pomiędzy ul. Żuraszka,
a ul. Olsztyńską 20. W dniu 19 grudnia 2017 spotkanie z mieszkańcami w sprawie realizacji projektu przebudowy ulic Łebska północ 21. W miesiącu grudniu
przeprowadzono równanie ulic gruntowych na naszym
Osiedlu – wg.zgłoszeń 22. 4 października spotkanie ze
strażnikiem osiedlowym Straży Miejskiej i ekopatrolem – temat spotkanie palenie w piecach –zapoznanie
się z aktualną sytuacją prawną

Opr. Witold Puchalski
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Komisja Porządku i Bezpieczeństwa
Przypominam o kilku istotnych
informacjach, przede wszystkim
o korzystaniu z MAPY ZAGROŻEŃ, która ma ułatwić komunikację miedzy Policją, a mieszkańcami.
Klikając na mapę wybieramy interesujący nas teren, wtedy pojawiają
się ewentualne zagrożenia z jakimi
można się liczyć (24 kategorie). Polecam także korzystanie z aplikacji
MOJA KOMENDA, która umożliwia wyszukanie dzielnicowego. Wystarczy wpisać własny adres, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza,
który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże w której jednostce
pracuje. Okres jesienno – zimowy,
to czas nasilenia problemu palenia w piecach, palić można, ale nie
śmieciami które trują nas wszystkich. Na terenie naszego Osiedla
jest uruchomiona prywatna stacja
badania powietrza, trwają kontrole
Straży Miejskiej pieców i czym palimy. Od stycznia 2018 rozpocznie
się akcja edukacyjna wraz ze Strażą Miejską, Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Poznaniu i firmą
ORDO - spotkania z mieszkańcami, pogadanki proekologiczne, lekcje i zajęcia w przedszkolach i szkole na naszym Osiedlu. Można też

korzystać za pomocą serwisu Google Play (darmowa aplikacja „Interwencje-Poznań” w sklepie Playa.
Usługa jest zintegrowana z internetowym systemem zgłaszania interwencji do służb miejskich w 7 kategoriach. Każde zgłoszenie można
uzupełnić fotografią oraz zaznaczyć
na cyfrowej mapie miasta. Wszystkie zgłoszenia kierowane są bezpośrednio do służb miejskich, aplikacja działa w systemie operacyjnym
Android w wersji 2,1 i wyższe. Było
trochę nowoczesnej techniki, ale
czynnik ludzki najważniejszy czyli
dzielnicowy Sandra Budzanowska
tel. 519064592 i osiedlowy strażnik miejski - tel. 986. Rada Osiedla wystąpiła o przeprowadzenie
kontroli pod kątem sprawdzenia
stanu porządkowego Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, która została
przeprowadzona 8 listopada przez
Witolda Puchalskiego (Rada Osiedla), Józefa Rapiora, kierownika
oddziału WGK iDanutę Kałężną,
specjalistę ds .czystości. Wytypowano 22 punkty do uporządkowania
min. oczyszczenie poboczy kilku
ulic i chodników, naprawa uszkodzonej wiaty autobusowej i tablicy przedstawiającej mapę osiedla,

dokonanie rozbiórki ruiny budowlanej, usunięcie zalegających odpadów itp. To była już 7 taka wizja w
terenie od 2015 r, a w przyszłym
roku będą kontynuowane tego typu
akcje, gdyż są bardzo skuteczne
i efektywne. W dniu 28 listopada
przeprowadzono akcje czystościowo-porządkową, którą przeprowadziła firma ORDO –uporządkowano teren dwóch nieruchomości
inaczej dwóch dzikich wysypisk,
pragnę w tym miejscu podziękować
firmie ORDO za całoroczną współpracę, która pomogła już w wiosennej akcji sprzątania jak też w czasie
trwania Smochy Festiwal prowadziła stoisko edukacyjne i użyczyła
organizatorom kontener na śmieci .
Mamy właśnie przykład wspólnego
działania samorządu osiedlowego
wraz z WGK I firmą ORDO. Informuję, że cały czas można pobierać
w siedzibie Rady Osiedla w czasie
cotygodniowych dyżurów w środy
godz. 18 -19, woreczki na psie odchody.

Witold Puchalski

Poznański
Budżet Obywatelski 2018
Kolejny zwycięski projekt na naszym Osiedlu - dzięki Państwa głosom i zaangażowaniu wielu ludzi. Wśród
projektów dzielnicowych tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego realizacji doczeka się
‚REKREACJA NA SMOCHOWICACH’.
Dzięki środkom finansowym z PBO w przyszłym
roku będziemy mogli cieszyć się kolejny raz takimi
imprezami jak: SMOCHY FESTIWAL i JEŻYCKIE
KINO PLENEROWE ze wszystkimi atrakcjami.
Tym, którzy nie uczestniczyli wyjaśnię tylko, że
SMOCHY FESTIWAL to impreza z okazji DNIA
DZIECKA pod znakiem muzyki, podczas której pro-
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mowane byłyby młode talenty, lokalne grupy muzyczne, taneczne; Festiwal wzbogacony byłby o działania
rekreacyjne, artystyczne, takie jak: spektakl teatralny
dla dzieci, warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła
artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne
i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej; organizacja
LETNIEGO KINA PLENEROWEGO to wspólne
wieczorne seanse filmowe z warsztatami dla dzieci
podczas całych wakacji, dla dzieci z osiedla i okolic.
Dorota Matkowska

Inwestycje i remonty na Osiedlu
2017-2018
Rok 2017 był rokiem dynamicznym pod względem prac remontowych i inwestycyjnych na
naszym Osiedlu, jednak przyszły
rok 2018 zapowiada się jeszcze
bardziej dynamiczny w związku
z wieloma inwestycjami na Krzyżownikach i Smochowicach. Ale
po kolei, najpierw zakres prac wykonanych w roku 2017, prace remontowe poczynając od remontu
jezdni na ul Człuchowskiej wraz z
wykonaniem 2 mijanek. Następnie
dokończenie remontu chodnika na
ul. Lubowskiej na odcinku od ul.
Maszewskiej do ul. Zagórzyckiej,
tak że po wielu latach mamy chodnik wzdłuż całej ulicy Lubowskiej
wraz z utwardzonym poboczem.
W tym roku wykonano też prace
związane z utwardzeniem pobocza na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy
jezdnią, a chodnikiem na odcinku
od ul. Dąbrowskiego do ul. Białogardzkiej. Największym zakresem
prac remontowych objęta została
ulica Lęborska na odcinku od ul.
Trzcianeckiej do ul. Santockiej,
na którym wyremontowano jezdnie, a także rozpoczęto utwardzać
pobocze z obu stron jezdni. Prace związane z poboczem zostaną
ukończone w 2018 r. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano
wiele prac naprawczych na kilkunastu ulicach naszego Osiedla, a także
równanie ulic o nawierzchni gruntowej. Wybudowano separator wraz
z ostojnikiem w ulicy Sianowskiej
z odprowadzeniem do Krzyżanki.
W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na części
Osiedla zostały na kilku ulicach wymalowane oznakowania poziome
w postaci znaku P-14. Pod koniec
sierpnia ukończono prace związane
z uruchomieniem ścieżki rowerowej przy ul. Sianowskiej na odcinku
od ul. Kościerzyńskiej do ul. Leśnowolskiej. Sprawa z tym tematem

ciągnęła się wiele lat, można stwierdzić, że prawie niekończący się serial zdarzeń, ale w końcu dotarliśmy do szczęśliwego zakończenia i
teraz można bezpiecznie poruszać
się rowerem. Niestety nie wykonano w tym roku przewidzianego do
realizacji grantu „Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu
na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ulicy Łagowskiej do
ulicy Kościerzyńskiej”. Gdyż ZDM
przesunął realizacje na 2018 r. ze
względu na połączenie prac wykonawczych związanych z realizacją
projektu Łebska Północ i przyległe
ulice. Zostaliśmy postawieni przed
faktem dokonanym i nie zgadzamy
się z tak postawioną sprawą, ale
cóż poczekamy na rozwój sytuacji
w 2018 r. Wracamy jeszcze do roku
2017, w którym dzięki pozyskanym
środkom budżetowym zrealizowano
wykonanie projektu min. Przebudowy ulicy Leśnowolskiej od ul. Sianowskiej do ul. Łagowskiej, a także
utwardzenia ulicy Trzebiatowskiej
od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej
i ul. Tczewskiej od ul. Trzebiatowskiej do ul. Lubowskiej. Wykonano
też koncepcje przebudowy centrum
Smochowic, ryneczku i ronda przy
wiadukcie na ul. Santockiej. Projekty przewidziane są do realizacji w
2018, a do koncepcji będą wykonane
projekty w 2018 r, a realizacja planowana jest na 2019 r. Jak już jesteśmy w temacie projektów, to w 2018
r. zabezpieczono środki na wykonanie projektu przebudowy części ul
.Mrowińskiej i ul. Przybrodzkiej. W
budżecie Miasta Poznania jest też
planowany punkt związany z ul. Białośliwską – ukończenie przebudowy
odcinka tej ulicy, miejmy nadzieję,
że w końcu Miasto dokończy inwestycje o którą tyle lat zabiega Rada
Osiedla i mieszkańcy.
Nie samymi pracami związanymi z infrastrukturą drogową żyjemy

i zajmujemy się, bardzo ważnym
tematem jest rekreacja i place zabaw. W 2017 ukończono realizacje
grantu I projektu PBO przy ul. Maszewskiej, Brodnickiej i Myśliborskiej - Kompleks rekreacyjny ze
strefami dla juniora i seniora wraz z
Pumptrackiem. Zrealizowano projekt Plażojada - plaża w Krzyżownikach zwana Smoczą, na której
jest też w trakcie realizacji budowa
pomostu. W trakcie realizacji jest
też rewitalizacja placu zabaw przy
ul. Architektów, a w 2018 r. ZLP
rozpocznie budowę nowego placu
zabaw wraz ze strefą seniora przy
ul. Przytocznej. Planowana jest też
rewitalizacja obiektu sportowo –rekreacyjnego przy ul. Braniewskiej.
Przybyło 11 nowych koszy na śmieci, planowane są kolejne w 2018. Na
placu zabaw przy ul. Architektów,
a także przed biblioteką przy ul.
Muszkowskiej ustawione zostaną
nowe gabloty Rady Osiedla. Wykonano też prace ziemne wraz z wykonaniem trawnika na tzw. Kozim
Rynku przy ulicy Słupskiej. Jesienią
przybyło nam też ponad 100 drzew
i krzewów na ul. Sianowskiej i Wejherowskiej w ramach nasadzeń rekompensacyjnych. Na rok 2018 planowane są prace remontowe - ulica
Lęborka, dokończenie utwardzenia
pobocza, ulica Chodzieska remont
jezdni od ul. Sianowskiej do ul. Budzyńskiej, chodnika na ul. Budzyńskiej, Trzebiatowskiej, Gorajskiej,
Człuchowskiej. Utwardzenie odcinka ul. Olsztyńskiej (tłuczniem)
wraz z chodnikiem od ul. Białogardzkiej do ul. Sianowskiej, prace
na ul. Lubowskiej.

Witold Puchalski
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Znajdziesz
w bibliotece....
Gdy zamieć wyje niczym wilk, gdy w nocy mróz uderza, nie zamykajcie, proszę drzwi,
otwórzcie je na.....książkę.
Słowami Bułata Okudżawy zachęcam do lektury.
Otuleni ciepłym pledem, pod słońcem lampki
otwórzmy drzwi do krainy magii.
Książka da ukojenie, rozrywkę , wzruszy , pobudzi
do działania , da nadzieję wątpiącym.
Aura skłania do zadumy, wspomnień. Książka Krystyny Cierniak- Morgenstern : Nasz film: sceny z życia z Kubą. Wspomnienia urzeka pasją . Na kartkach
ożywają znani zmarli, zaułki miast czarują klimatem,
którego już nie ma. Ich duch na szczęście pozostał
w pamięci pamiętających. Gorąco polecam!
Kolejną pozycją, która zrobiła na mnie wrażenie
a w „trudnych” czasach może być bardzo pomocna,
jest książka Gill Hasson: Jak sobie radzić z trudnymi
ludźmi. Autorka bez zbędnych słów podsuwa szereg
rozwiązań zaskakująco prostych Polecam!

A na deser książka Co to jest populizm? , której
autor Jan Werner Muller wprowadza nas w sprawy polityki, o których często nie mamy pojęcia. Zachęcam!
Na koniec coś dla naszych kochanych milusińskich
Przygody Fenka autorstwa Magdaleny Gruca. O ekologii , o której nigdy dość. Segreguję śmieci, Sprzątam
po zabawie, Woda to skarb, Sprzątanie świata. Tytuły
mówią same za siebie. Wesołe przygody Fenka z ekologią powinny spodobać się mniejszym i ciut większym.
Zachęcam do odwiedzin w bibliotece!
Małgorzata Szuman
kier. Filii nr 16 B.R.

Teatr Wielki dla nas
Teatr Wielki w Poznaniu oraz Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice mają przyjemność poinformować o dalszej współpracy w sezonie 2017/2018. Dotychczasowa specjalnie przygotowana oferta promocyjna
kierowana do mieszkańców osiedla Krzyżowniki-Smochowice cieszyła się znacznym zainteresowaniem. Inspiracją sezonu poznańskiej opery jest tajemnica. Precyzyjnie dobrany repertuar (https://opera.poznan.pl/
pl/repertuar) odzwierciedla tegoroczny idiom. W 2018
roku na scenie teatru będzie można zobaczyć miedzy
innymi „Halkę” Stanisława Moniuszki, „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego, „Śpiewaków norymberskich” Richarda Wagnera czy „Rigoletto” Giuseppe
Verdiego. To oczywiście nie wszystko. Dzięki współpracy z Radą Osiedla Krzyżowniki-Smochowice istnieje
szansa zdobycia promocyjnych cen biletów na wybrane
spektakle lub wzięcia udziału w konkursach, w których
wygrać można podwójne wejście na konkursowy spektakl. W repertuarze znaleźć można spektakle dla dzieci i dla bardziej dorosłego widza, sztuki odwołujące się
do tradycji operowej oraz współczesne realizacje. Ponadto Teatr Wielki w Poznaniu posiada bogatą ofertę
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edukacji artystycznej w tym warsztaty i oprowadzania
dla dzieci oraz dorosłych po teatrze, które pokazują
miejsca, których na co dzień zobaczyć nie można. Aby
być na bieżąco śledźcie stronę Teatru Wielkiego (www.
opera.poznan.pl) lub stronę Rady Osiedla (www.krzyzowniki-smochowice.pl).
Arnold Prządka
Teatr Wielki w Poznaniu

Oficjalne otwarcie zrealizowanego zadania o nazwie ‚PLAŻOJADA - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz’ odbyło się 18 listopada 2017r o godz. 11.30 na terenie kompleksu
rekreacyjnego w Strzeszynku. Zostało ono poprzedzone wizytą na
trzech innych plażach: Plaży Smoczej w Krzyżownikach, Plaży Łabędziej w Kiekrzu oraz Plaży Parkowej w Kiekrzu
I. BUDŻET OBYWATELSKI
Inwestycja pod nazwą „Plażojada Szlakiem Trzech Jezior-Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz” to projekt realizowany na podstawie
wniosku do Budżetu Obywatelskiego 2016, złożonego przez grupę
mieszkańców-członków rad osiedli: Sołacza, Strzeszyna, Krzyżownik-Smochowic, Podolan i Kiekrza.
Wnioskodawcy nadali każdej z rewitalizowanych plaż inną nazwę - Plaża Parkowa (Kiekrz), Plaża Smocza (Krzyżowniki-Smochowice), Plaża Malibu (Strzeszynek), Plaża Łabędzia (Kiekrz)
oraz Plaża Dzika (Rusałka).
Współpraca osiedli północno-zachodniego klina zieleni przy
tworzeniu wniosku oraz prowadzeniu wśród mieszkańców Poznania kampanii promocyjno-edukacyjnej zaowocowała
zdobyciem 7309 głosów w głosowaniu na Poznański Budżet Obywatelski. Ponadto, współpracujące osiedla utworzyły Koalicję Północno-Zachodnich Osiedli Miasta Poznania, która koordynowała
wnioski do Budżetu Obywatelskiego w kolejnych latach.
W opracowanie merytoryczne wniosku zaangażowało się wiele osób: Andrzej Fiszer, Sławomir Fiszer (Kiekrz), Dorota Matkowska (Smochowice-Krzyżowniki), Małgorzata Bogusławska,
Wojciech Bratkowski (Strzeszyn i Sołacz). Wsparcie w zakresie
promocji projektu udzieliła Elżbieta Sobkowiak z osiedla Podolany. Całość prac koordynował Wojciech Bratkowski, jak również
w imieniu całego zespołu złożył wniosek do Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego.
II. REALIZACJA INWESTYCJI
Zgodnie z oczekiwaniem Wnioskujących oraz za aprobatą Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Miasta Poznania, realizację rzeczową
zadania powierzono Wydziałowi Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. Pracowników Wydziału zaangażowanych w realizację
projektu - począwszy od prac koncepcyjno-projektowych, poprzez
realizację i odbiór robót - wspierał specjalnie powołany Zespół ds.
realizacji projektu pn.: ”Plażojada Szlakiem Trzech Jezior – Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”. W skład zespołu, obok pracowników
wyżej wspomnianego Wydziału, weszli również przedstawiciele Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakładu Lasów Poznańskich i Zarządu Dróg Miejskich oraz osoby reprezentujące stronę
społeczną, tj. przedstawiciel wnioskodawców i reprezentacji rad
osiedli z terenu realizacji projektu. Nadzór nad pracą zespołu objął osobiście prezydent Maciej Wudarski, uczestnicząc w naradach
koordynacyjnych, jak i w wizjach lokalnych. Przyjął też na siebie
odpowiedzialność za rozstrzygnięcia w sprawach wymagających
ostatecznych decyzji. Pracę Zespołu wspierał także przedstawiciel
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Kwestiami organizacyjnymi
zajmował się Wydział Transportu i Zieleni – koordynował spotkania, w tym wyjazdowe, przygotowywał postępowania przetargowe,
a także realizował ustalenia Zespołu.
W styczniu br. Zakończyły się prace projektowe prowadzone
przez projektantów z pracowni Toya Design Tomasz Wojtkowiak,
a w lipcu prezydent Jacek Jaśkowiak podpisał umowę z wykonawcą - Zakładem Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski.

ZAKRES REWITALIZACJI PLAŻ
• Plaża Malibu (Strzeszynek): dwukrotnie powiększono plac zabaw w Strzeszynku, wymieniono ogrodzenie placu zabaw oraz elementy zabawowe na nowe, wykonano nawierzchnię żwirową pod
ruch pieszy na placu zabaw, wyremontowano molo wraz ze ścieżką
do mola, zdemontowano stary pomost i zbudowano nowy, pływający oraz wyremontowano ścieżki do pomostu, wymieniono piasek
na plaży, wymieniono część koszy i ławek, zamontowano dwie stacje napraw rowerów oraz stojaki na rowery, postawiono punkt aktywności mieszkańców, z elementami streetworkoutu oraz siłowni
zewnętrznej, wyremontowano asfaltowe ścieżki pieszo-rowerowe
oraz oznakowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu

• Plaża Smocza (Krzyżowniki-Smochowice):
zamontowano elementy zabawowe dla dzieci, postawiono punkt
aktywności mieszkańca z elementami streetworkoutu oraz siłowni zewnętrznej, wymieniono ławki i kosze na nowe, zamontowano
leżaki według projektu autorskiego, zamontowano stację napraw
rowerów oraz stojaki na rowery, wyremontowano schody prowadzące na plac zabaw, wyremontowano asfaltową ścieżkę pieszo-rowerową

• Plaża Parkowa (Kiekrz):
zamontowano elementy placu zabaw, postawiono punkt aktywności mieszkańca z elementami streetworkoutu oraz siłowni zewnętrznej, wbudowano ławki oraz kosze na śmieci, zamontowano
toaletę leśną ze zbiornikami, wykonano ścieżkę żwirową - odcinek
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Budżet Wydziału na realizację zadania został dodatkowo
wsparty przez środki otrzymane z Poznańskich Ośrodków Sportu
i Rekreacji.
Po zakończeniu wszystkich robót obiekty przekazane zostaną
do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Lasów
Poznańskich.
III. DODATKOWE INFORMACJE

• Plaża Łabędzia (Kiekrz)
postawiono punkt aktywności mieszkańca z elementami siłowni
zewnętrznej, wbudowano ławki oraz kosze na śmieci, zamontowano elementy zabawowe w postaci karuzelki oraz huśtawki,

• grudzień 2016 roku - Wydział Transportu i Zieleni otrzymał
środki na realizację wniosku z Budżetu Obywatelskiego pod nazwą
„Cyklostop” do wykonania w ramach „Plażojady”
• kwiecień 2017 - Wydział Transportu i Zieleni wykonał projekt
budowlano-wykonawczy dla „Cyklostop-u”, poprzez zlecenia zadania pracowni thinking architects Jakub Gwizdała
• kwiecień 2017 - wrzesień 2017 - Wydział otrzymał pozwolenia
niezbędne na realizację „Cyklostopu” oraz ogłosił przetarg - realizacja przewidziana na 2018 rok
• październik 2017 - zakończono projektowanie oznakowania Plażojady, zgodnie z nowym Systemem Informacji Miejskiej - realizacja przewidziana na 2018 rok
IV. KALENDARIUM W SKRÓCIE

• Plaża Dzika (Rusałka)
postawiono nieduży punkt aktywności mieszkańca w postaci słupków do siatkówki,wbudowano ławki oraz kosze na śmieci

• marzec 2016 - powołanie przez Prezydenta Miasta Poznania Zespołu ds. realizacji projektu „Plażojada”
• marzec 2016 - czerwiec 2016 – zespół dokonał wizji lokalnych
na wszystkich terenach, a następnie odbył kilkanaście spotkań, na
których opracował założenia projektowe
• czerwiec 2016 - w ramach projektu wyremontowane zostały asfaltowe ścieżki w Strzeszynku oraz Krzyżownikach-Smochowicach
• wrzesień 2016 - wyłonienie projektanta w trzecim postępowaniu
przetargowym
• październik 2016 - styczeń 2017 – postęp prace projektowych
w uzgodnieniu z Zespołem Plażojada, kilkanaście spotkań Zespołu. Efektem było zaprojektowanie realizacji w sposób kompleksowy, tj. oprócz działań zgłoszonych do wniosku, przewidziano całość
docelowej rewitalizacji plaż. Taki sposób zaprojektowania pozwoli
na zrealizowanie inwestycji w przyszłości w takich zakresach, w jaki
zdobędzie ona finansowanie.
• luty 2017 - kwiecień 2017 – po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń
ogłoszono zamówienie publiczne w postępowaniu przetargu nieograniczonego
• czerwiec 2017 – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych
• lipiec 2017 – podpisano umowę na roboty budowlane Plażojady.
Z uwagi na sezon kąpielowy oraz charakter inwestycji, początek
prac przewidziano na przełom sierpnia/września 2017 roku
• sierpień 2017 - rozpoczęto roboty budowlane; na początek – rozbiórki, w tym molo i pomostu w Strzeszynku
• wrzesień 2017 - listopad 2017 – kontynuacja prac
• 15 listopada 2017 – zakończenie robót budowlanych

Elementy nośne siłowni zewnętrznych wykonane zostały ze
stali nierdzewnej, a pomost i molo z deski syntetycznej, wszystkie
ławki i kosze wykonano z kompozytu.
Wydawca: Miasto Poznań – Osiedle Krzyżowniki – Smochowice, Urząd Miasta Poznania
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61 – 706 Poznań
Adres mailowy: redakcja@rada.org.pl
Zespół Redakcyjny „Nasze Krzyżowniki - Smochowice”
Redaktor Naczelna: Elżbieta Węgrzynowicz
Redakcja: Bożena Stradowska-Adamska, Dorota Matkowska, Magdalena Ratajczak,
Przemysław Polcyn, Witold Puchalski
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
POZnan*KONTAKT 61 646 33 44
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Opr. Dorota Matkowska
Zdjęcia Marek Matkowski

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu
nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Autor przekazując swój utwór do publikacji przenosi
na Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu
w piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji takich jak Internet.

