
Protokół Nr 15/2015 
XV Sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 3 listopada 2015 r.   
 

Punkt 1  
Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
Sesję otworzyła P. Stradowska-Adamska stwierdziła kworum (lista obecności zał. nr 1), 
powołano protokolanta- Katarzyna Filipowska – WJPM Jeżyce. P. Stadowska-Adamska 
odczytała zaproponowany porządek obrad (zał. nr 2). P. Stradowska-Adamska 
zaproponowała dodanie pkt 4a uchwała ws zmian w planie wydatków osiedla na 2015 
(przeznaczenie środków na chodnik ul. Wejherowska oraz zapewnienie środków na media), 
pkt 4b uchwała ws zadań powierzonych w zakresie zieleni, P. Puchalski zaproponował pkt 4 
uchwała ws napraw interwencyjnych ulic na osiedlu, P. Polcyn zaproponował jako pkt 4d 
uchwałę ws diet, P. Błoszyk zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt 3 uchylenia uchwały 
ws herbu Osiedla uzasadniając, że sprawa budzi wiele emocji i jest niejasna wg zrobionego 
rozpoznania nie jest pewien czy są podstawy prawne do tego żeby to cofnąć dlatego chciałby 
aby Prezydent się wypowiedział na ten temat, P. Polcyn zaproponował zdjęcie z porządku 
obrad pkt 4 ws zaopiniowania dokumentacji projektowej  dla budowy przepustu na cieku 
Krzyżanka ponieważ dokumentacja nie wyjaśniała kilku kwestii typu kostka itp. Dlatego P. 
Leśniak zwrócił się z prośbą do projektanta o wyjaśnienie kilku spraw jednak do dziś nie ma 
informacji zwrotnej w związku z czym jeśli dziś to Rada zaakceptuje a okaże się, że jakieś 
parametry będą nie takie to nie będzie już możliwości cofnięcia opinii stąd propozycja aby 
wstrzymać się z opinią do czasu uzyskania wyjaśnień projektantów, P. Stradowska-Adamska 
zaproponowała przyjęcie porządku obrad ze zmianami najpierw poddała pod głosowanie 
zdjęcie pkt 3 i pkt 4 z porządku obrad za: 11 przeciw:0 wstrzymało się:0, następnie 
przegłosowano dodanie pkt 4a, 4b, 4c, 4d za: 11 przeciw:0 wstrzymało się:0. 
 
Punkt 2. 
Podjęcie uchwały ws. przyjęcia wpłat za korty tenisowe za: 11, przeciw:0, wstrzymało się: 0 uchwała 
Nr XV/69/VII/2015 (zał. nr 3). 
 
Punkt 3 
Zdjęto z porządku obrad 
 
Punkt 4 
Zdjęto z porządku obrad 
 
Punkt 4a 
Podjęcie uchwały ws. zmian w planie wydatków Osiedla poprzez przeznaczenie środków na budowę 
chodnika przy ul. Wejherowskiej oraz zabezpieczenie środków na media na obiekcie sportowo-
rekreacyjnym za: 11, przeciw:0, wstrzymało się: 0 uchwała Nr XV/70/VII/2015 (zał. nr 4). 
 
Punkt 4b 
Podjęcie uchwały ws zadań powierzonych w zakresie zieleni na rok 2016 za: 11, przeciw:0, 
wstrzymało się: 0 uchwała Nr XV/71/IVI/2015 (zał. nr 5). 
 
Punkt 4c 
Podjęcie uchwały ws napraw interwencyjnych na osiedlu  P. Puchalski wyjaśnił, że ma ona 
doprowadzić do naprawy materiałem pofrezowym niektórych ulic na Osiedlu, które są w niedobrym 
stanie, są to ulice zgłaszane podczas dyżurów przez mieszkańców chodzi głównie o ulice za torami, P. 



Stradowska zapytała skąd wiadomo, że ZDM się przychyli do realizacji uchwały, P. Puchalski wyjaśnił, 
że mają na składzie w ZDM materiał tylko trzeba jak najszybciej zgłosić nasze ulice bo kolejność 
zgłoszeń jest istotna, zaproponował ulice Łomnicką, Karpacką, Halną, Olsztyńską, Przybrodzką, 
Darłowską częściowo, Białośliwską, P. Stradowska zaproponowała Pelplińską ok.50 m, P. Puchalski 
odczytał projekt uchwały - przystąpiono do głosowania za: 11, przeciw:0, wstrzymało się: 0 uchwała 
Nr XV/72/VII/2015 (zał. nr 6). 
 
Punkt 4d 
Podjęcie uchwały ws. diet za: 11, przeciw:0, wstrzymało się: 0 uchwała Nr XV/73/VII/2015 (zał. nr 7). 
 
Punkt 5 
(dotarła 1 osoba)  P. Stradowska-Adamska omówiła krótko spotkanie z Dyrektorem Zakładu Lasów 
Poznańskich ws terenów przy ul. Przytocznej, P. Polcyn ma nadzieję, że Rada Osiedla otrzyma jakieś 
materiały do zapoznania się aby móc zająć stanowisko czy wyrazić opinię, P. Stradowska-Adamska 
podsumowując dyskusję powiedziała, że jeśli odezwie się Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich to 
poprosi o przedstawienie Radzie konkretów, z którymi będzie się można zapoznać. 
 
W związku z zaproszeniem w ramach pkt 6 P. Lorenca i faktem, że jeszcze nie dotarł P. Stradowska-
Adamska zaproponowała zamianę kolejności pkt 6 i pkt 7 za: 12, przeciw:0, wstrzymało się: 0 
 
Punkt 7 
Lokalizacja pumptracka – P. Stradowska w związku z przyznaniem grantu na realizację 
zagospodarowania terenu zielonego na Maszewskiej oraz postępowaniami zwrotowymi toczącymi się 
dla działek na Osiedlu otrzymaliśmy informację, że wysłano pismo z WGN skierowane do komisji 
grantowej, z którego wynika, że należy rozważyć zasadność realizacji tego zadania; P. Matkowska i P. 
Bedyński są umówieni na czwartek na spotkanie w WGN co można w tej sytuacji zrobić może 
rozważyć możliwość przeniesienia lokalizacji pumptracka na inną działkę miejską na osiedlu, P. 
Stradowska też rozmawiała z członkiem komisji grantowej, który zasugerował inna lokalizację obiektu 
żeby środki nie przepadły uważa, że należy napisać pismo do wojewody aby wyłączyć z postępowania 
wyjaśniającego te działki, które nas dotyczą 
 
Punkt 6 
Wystąpienie P. Lorenca i przedstawienie nowej koncepcji zagospodarowania Kaskady – P. Stradowska 
powitała P. Lorenca, który podziękował za zgodę na wystąpienie na sesji poinformował, że chciałby 
uzyskać opinię Rady na temat projektu do uzyskania, której zobligowała go komisja polityki 
przestrzennej Rady Miasta Poznania chce przedstawić swoje uwagi do mpzp istniejącego i chciałby 
aby Rada się też do nich odniosła, w Kaskadzie stworzył plażę i kąpielisko z ratownikami jest tam w 
sezonie mnóstwo ludzi co pokazało miejsca aktywności kino letnie, scena muzyczna itp. , P. 
Stradowska zauważyła, że ratownicy wynikali z umowy z POSiREM, P. Lorenc stwierdził, że jest 
ośrodek, który działa ale obecny mpzp nie pozwala na przykład na postawienie toalet czyli ludzie z 
plaży nie mogą z nich korzystać musi się posiłkować Toi Toi-ami, kolejna kwestia to parkingi oraz 
droga Międzyzdrojska ma nieuregulowaną sytuację prawna nie może powodować, że służby 
ratownicze nie mogą dojechać tam na czas bo nie miała jak wjechać do ośrodka, nie ma oznaczenia, 
oznakowania miejsc parkingowych warunków socjalnych i sanitarnych z tym problemami się zderza 
gdyż obowiązujący mpzp bardzo go ogranicza w tych kwestiach, sugerował 2 lata temu jak można 
rozwiązać wszystkie problemy i dostał zgodę kom Pol przestrzennej na pozyskanie opinii Rady Osiedla 
oraz Rady z Baranowa, pierwotna koncepcja zagospodarowania i rozbudowy Kaskady zakładała 
obiekty sportowe, rozbudowę ośrodka, korty, parking – nie została zrealizowana jednak, kolejna 
koncepcja pozwalała na zagospodarowanie przestrzeni w sposób bliski jezioru z dominantą od strony 
Letniskowej, P. Stradowska zapytała o ogrodzenie P. Lorenc wyjaśnił, że te sprawy reguluje Miejska 
Pracownia Urbanistyczna wyjaśnił, że nie mogą się zamknąć na ludzi bo jak tego nie otworzy to nie 
będzie zainteresowania poza tym plaża musi mieć ogólny dostęp bo jest miejska, przedstawił też 3 
koncepcję opracowana przez P. Stefana Wojciechowskiego, który znał pierwszą koncepcję i jako 



urbanista może wyjaśnić co zyskujemy dzięki tej koncepcji nr 3 pokazując przejście zieleni, połączenie 
jednego ośrodka z drugim, P. Stradowska zapytała czy w tym kształcie w jakim teraz funkcjonuje 
ośrodek dostęp mieszkańców Poznania jest bezproblemowy do plaży? P. Lorenc odpowiedział, że nie 
bo droga samo wejście ogranicza swobodę dla osób wchodzących i przebywających na ośrodku bo 
jest 1 brama , słabe oznakowanie przejścia, regulacja z klubem Posnania jest wyjaśniona, klub musi 
opuścić teren ośrodka, domki będą wyburzone i zabrane co tworzy większe możliwość powiększenia 
obszaru  plaży; głos zabrał P. Wojciechowski wyjaśnił, że gdy przystępował do przygotowania 
koncepcji nr 3 zastanawiał się jak pogodzić i wybrnąć ze wszystkich problemów z jakimi boryka się P. 
Lorenc, jak można zagospodarować ten teren aby nie naruszyć istniejącej tam wartości, pomysł 
pierwotny  był taki aby tego obiektu nie budować na skarpie żeby nie stawiać kubatury i taki obiekt 
chciał schować go w ziemi zamknąć go w skarpie, kolejną kwestią było jak ten obiekt wykorzystać aby 
był dostępny dla wszystkich tzn. i dla ludzi i dla przyrody i dla migracji zwierząt; 3 koncepcja pokazuje, 
że obiekt kubaturowy nie przeszkadza przestrzeni nie zagradza nie zasłania widoków mieszkańcom, 
prosi aby skłonić się ku tej koncepcji, pokazano tu też jak mogą korzystać z niego ludzie teren będzie 
nieogrodzony, P. Lorenc dodał, że ta koncepcja uwalnia ona strefę zieleni planuje tam nasadzenia 
tam będą punkty widokowe, ośrodek u góry byłby obsługiwany komunikacyjnie od ul. Letniskowej a 
cała Kaskada i plaża byłaby obsługiwana od Międzyzdrojskiej, ta koncepcja daje możliwość 
etapowania można cos zrobić a z czegoś zrezygnować, wyjaśnił, że dostał 6 wjazdów od gminy 
Tarnowo Podgórne, P.Matkowska zapytała czy były przeprowadzone badania geologiczne 
potwierdzające wytrzymałość skarpy, P. Lorenc odpowiedział, że tak i nie ma przeciwwskazań, 
przypomniał cel swojego wystąpienia – prosi Radę o poparcie uwag zwłaszcza w kwestii braku drogi, 
Komisja Polityki Przestrzennej narzuciła mu pozyskanie opinii Rady Osiedla dla tej koncepcji aby 
rozpatrzyli jego wniosek o zmianę mpzp – jest to dla niego niezbędne aby w pewnych kwestiach 
zapisy planu zostały zmienione bo w przeciwnym razie nie jest w stanie zrealizować koncepcji i 
rozbudowy ośrodka, P. Stradowska podsumowując stwierdziła, że dzis żadne decyzje nie zostaną 
podjęte prosi aby skierował pismo do Rady Osiedla z wypunktowaniem konkretnych propozycji i 
uwag do zmiany mpzp „Otoczenie jeziora Kierskiego”, P. Leśniak poprosił aby w piśmie zaznaczył, 
które punkty mpzp miałyby być zmienione, P. Błoszyk przypomniał, że ten obowiązujący mpzp był 
bardzo długo procedowany i uchwalany bo prawie 7 lat. P. Lorenc zobowiązał się zwrócić na piśmie z 
konkretnymi uwagami, które Rada zaopiniuje i się do nich ustosunkuje.    
Punkt 8 
Wolne głosy i wnioski: P. Polcyn w związku ze świętami jakie przypadają 11.11 i 6.01. zapytał czy 
wtedy będą dyżury radni odpowiedzieli, że nie – poprosił radnych o uzupełnienie harmonogramu 
dyżurów; P. Polcyn odczytał pismo mieszkańca ul. Człuchowskiej ws spowolnienia ruchu – zarząd 
przygotuje odpowiedź do mieszkańca z informacją jakie uchwały i pisma w tej sprawie zostały 
przesłane do ZDM, P. Puchalski dodał, że będą tam realizowane do końca roku kontrole radarowe, 
należy też zwrócić się do ZDM o udostępnienie projektu strefy 30 oraz prośba o spotkanie z ZDM ws 
dalszej realizacji strefy;  P. Stradowska odczytała pismo ws akceptacji i realizacji progów na 
Przytocznej, które będą realizowane ze środków Rady, P. Puchalski poinformował o odbiorach robót 
drogowych z zadań powierzonych Maszewska, Białogardzka trwa remont Kołobrzeskiej oraz 
ustawiono tablice leśne na Polanowskiej i stojaki na rowery są postawione przy przychodni, P. 
Sekulski zaproponował aby na kolejnej sesji pomyśleć nad placami zabawowymi dla psów mieszkańcy 
zgłaszają takie propozycje i można się nad nimi zastanowić cos takiego funkcjonuje na Marcelinie; P. 
Kruszka ponieważ przygotowuje parametry techniczne dla czasowego wyłącznika oświetlenia na 
Braniewskiej zapytał czy wyłączniki mają być do każdych z boisk czy tylko do piłkarskiego  radni 
uznali, że tylko do boiska piłkarskiego. 
Punkt 9 
Zamknięcie obrad 
 
 
Protokółowała:       Przewodnicząca Rady Osiedla 
(-) K. Filipowska                 (-) Bożena Stradowska-Adamska 
 


