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Smochy Festiwal 2017

4 czerwca 2016 roku na boisku sportowym przy
ulicy Braniewskiej w Krzyżownikach-Smochowicach
odbył się pierwszy festyn osiedlowy pod nazwą ”Smochy Festiwal”. Ówczesnym założeniem, które przyjęli
organizatorzy było stworzenie profesjonalnego festynu

ORGANIZATOR ‘SMOCHY FESTIWAL’ SERDECZNIE ZAPRASZA

DO WSPÓŁPRACY PARTNERÓW, WYSTAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH,
KTÓRZY CHCIELIBY POCHWALIĆ SiĘ SWOJĄ TWÓRCZOŚCIĄ I TALENTAMI.
OFERUJEMY:
- MIEJSCE NA STOISKO,
- REKLAMĘ, MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI NA SCENIE.
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
witold.puchalski@rada.org.pl, tel.: +48 696 427 436

międzyosiedlowego, który w przyszłości mógłby stanowić nową tradycje osiedla.
Czy się udał ? Oceniliście Państwo sami, zostając
na terenie boiska do godziny trzeciej w nocy, dawno
po oficjalnym zakończeniu, rozmawiając z sąsiadami,
a organizatorzy spotkali się z wieloma miłymi opiniami. W gazetce, która ukazała się po zeszłorocznych
wakacjach przyrzekliśmy „I na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość - w przyszły roku, w czerwcu zapraszamy
wszystkich na II Smochy Festiwal.”
I stało się. Tegoroczny Smochy Festiwal 2017 odbędzie się w dniach 3 i 4 czerwca. Tak, zgadza się,
c.d. na str. 4

To już 10 lat
26 maja 2007 roku o godzinie 16 czekałam w siedzibie Rady Osiedla, zastanawiając się kto przyjdzie na
spotkanie, które miało na celu powołanie osiedlowego
koła emerytów. Był piękny dzień, bo to Dzień Matki.

Co robimy? Dwa razy w roku wyjeżdżamy na wycieczki, organizowaliśmy bale karnawałowe dla dzieci, wieczorki taneczne. Wspólnie chodzimy do opery,
kina, teatru, na wieczorki taneczne do lokalu. Organizujemy spotkania okolicznościowe z różnych okazji,
w tym świąt, dnia Kobiet, Andrzejek czy Walentynek.
Jeździmy wspólnie na grzyby, spotykamy się prywatnie
w ogrodach. Od października ubiegłego roku uczestniczymy w warsztatach taneczno ruchowych – choreoterapii. W tym roku skorzystaliśmy z zaproszenia do
Centrum Pływania i Fitness na Wildzie. Tam braliśmy
udział w ćwiczeniach w basenie, korzystaliśmy z masaży, usług kosmetyczki i podologa. Tak nam się spodobało, że będziemy korzystać z oferty ośrodka. Podczas
regularnych spotkań roboczych omawiamy sprawy bie-

Osiedlowemu kołu seniorów
wielu dalszych sukcesów
z okazji 10-lecia działalności

życzą

mieszkańcy
oraz
Rada Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice

Fot. Elżbieta Węgrzynowicz

Przyszło kilkanaście osób i tak się zaczęło. Spotkania
nasze odbywały się cyklicznie. Kilka osób przychodziło zawsze, inne sporadycznie, część zrezygnowała, ale
zaczęły przychodzić nowe osoby. Wiele z tych osób jest
w kole do dzisiaj. Dzisiaj nasza stała grupa liczy 55 osób.

Monika Bykowska, współzałożycielka i szefowa osiedlowego koła seniorów

żące, dzielimy się doświadczeniem. W grupie nawiązały się przyjaźnie, cieszymy się ,że jesteśmy razem. Od
kilku lat w naszych działaniach wspiera nas działające
na Osiedlu Stowarzyszenie Podnieś Głowę.
26 maja tego roku świętować będziemy 10 lecie naszej wspólnej historii. Jestem szczęśliwa, że dane mi
jest przebywać i pracować w grupie wspaniałych ludzi.
Dziękuję im za wszystkie wspólnie przeżyte lata.
Monika Bykowska

Każdy dzień jest

kawałkiem historii,

nikt nie jest w stanie

opowiedzieć jej do końca.

José Saramago

z okazji jubileuszu dziesięciolecia
wszystkim działaczom
osiedlowego koła seniorów
wielu radosnych, wspólnych chwil
życzy
Zarząd Stowarzyszenia Podnieś Głowę
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Sprawozdanie z pracy
Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
1.Odbyło się 6 sesji Rady Osiedla
od początku roku na których podjęto 25 uchwał, kilka sprawozdań
Zarządu z wydawanych opinii i zarządzeń
2.Edukacyjne Czwartki: styczniowy
-wykład radcy prawnego Macieja
Bedyńskiego - Bądź mądry prze
szkodą , lutowy - Marketing w małej
firmie specjalisty i doradcy biznesowego, Pani Iwy Costa, kwietniowy –
Bezpieczeństwo dzieci w Internecie
– szkoleniowiec MEN w zakresie
bezpieczeństwa cyfrowego dzieci
i młodzieży, Elżbietę Węgrzynowicz

5.Konferencja prasowa Koalicji
Północno-Zachodnich Osiedli Miasta Poznania na której zaprezentowano Koncepcję zagospodarowania terenu ulic Niestachowska
i Warmińska (Golęcin) stworzoną
przez porozumienie mieszkańców
Osiedli Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolan , Sołacza i Strzeszyna

9. Poznańska Akademia Bezpieczeństwa odbyła się 23 lutego
2017 r. w siedzibie Rady Osiedla kurs pierwszej pomocy przeprowadzony przez ratowników medycznych oraz podstawowe informacje
o bezpieczeństwie
10. Spotkania zespołu Plażojada –
realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego.

6.Wykonano koncepcję projektową
dla Smochowic Południe - Odpro- 11. Przypominamy o cotygodniowadzenie wód powierzchniowych, wych dyżurach Rady Osiedla - śromin. na podstawie badań geotech- da w godz. 18-19; Zapraszamy
nicznych zleconych prze Rade
Osiedla w 2016 r

3.Comiesięczne spotkania w ramach programu Bezpieczna Dziel- 7. Comiesięczny przegląd obiektów
nica-Bezpieczny Mieszkaniec
sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na naszym Osiedlu
4. Posiedzenie Komisji Polityki
Przestrzennej RMP min w sprawie 8. II Etap Konsultacji Społecznych
pola golfowego lub parku leśnego MPZP dla terenu w rejonie ulic
w Krzyżownikach
Mrowińska i Prusimska

Opr. Witold Puchalski

Remonty i inwestycje drogowe
na naszym osiedlu w 2017 roku
1.Remont chodnika na ul. Lubowskiej od ul. Maszewskiej do ul. Zagórzyckiej
2. Remont jezdni na ul. Lęborskiej od ul. Trzcianeckiej do ul. Santockiej
3. Utwardzenie pobocza kratką ażurową na ul. Kołobrzeskiej
4. Realizacj projektu chodnika na ul. Gorajskiej od ul. Prusimskiej do ul. Mrowińskiej
5. Odcinek chodnika na ul. Budzyńskiej
6. Realizacja grantu Bezpieczna droga do szkoły - kładka nad ciekiem Krzyżanka wraz z chodnikiem do ul. Kościerzyńskiej w ciągu ul. Łagowskiej
7. Rada Osiedla uchwaliła zrealizowanie projektów ulic Białośliwskiej, Mrowinskiej (od ul. Lubosińskiej do
ul. Przybrodzkiej), Przybrodzkiej
8. Progi zwalniające na ul. Myśliborskiej
9. Zgłoszono ulice gruntowe na naszym Osiedlu do równania
10. Planuje się montaż 10 koszy na śmieci
11. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzone zostaną naprawy jezdni i chodników wg zgłoszeń

Opr. Witold Puchalski
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c.d. ze str. 1

będzie to impreza dwudniowa. Już w zeszłej edycji
część uczestników nie zdążyła skorzystać ze wszystkich
atrakcji i uczestniczyć we wszystkich pokazach i zabawach, dlatego w tym roku całe wydarzenie, jako dwudniowe pozwoli wszystkim cieszyć się i skorzystać ze
wszystkich atrakcji, których nie będzie mało.
Smochy Festiwal 2017 to jedno z kilku wydarzeń
tegorocznych, związane jest bezpośrednio z 28 rocznicą pierwszych w powojennej historii kraju, częściowo
wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych
do przywróconego Senatu z 4 czerwca 1989 roku obchodzoną, jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
oraz oczywiście z 1 czerwca, czyli Międzynarodowym
Dniem Dziecka, ustanowionym w 1954 roku przez
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Jak w zeszłym roku czekają nas atrakcje: obejrzymy
pokazy ratownictwa medycznego, pokazy chemiczne
i fizyczne, a także warsztaty dla dzieci, warsztaty, zabawy dla najmłodszych w wielkich „dmuchańcach”, konkursy z nagrodami, sportowe rozgrywki indywidualne
i rodzinne, artystyczne talenty zaprezentują przedszkolaki, harcerze i grupy taneczno-wokalne, pokazy
i tańce, będzie okazja porozmawiać z policjantami,
strażnikami miejskimi, wysłuchamy porad pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu
i porad ekologicznych Polskiego Klubu Ekologicznego, naprawimy rower w punkcie naprawy rowerów, kawiarenki i grille, lody, food truck i dla amatorów przejażdżki na kucach…. nie sposób wymienić wszystkiego.
Nie zabraknie muzyki i to w dobrym wydaniu.
W tym roku będziemy bawić się przy dwóch scenach,
wschodniej i zachodniej, pozwoli to na pełne wykorzystanie czasu, podczas gdy na jednej scenie będzie trwał
występ, na przeciwnej będzie trwało już przygotowanie
sprzętu i strojenie instrumentów, a rytmy muzyczne
powinny zadowolić wszystkich.
Kto wystąpi ? Kto będzie w tym roku ? Na te pytania możemy już odpowiedzieć.

ZAGRAJĄ DLA NAS:
• Elektryczne Gitary - jako gwiazda tegorocznej edycji Smochy Festiwal 2017
Znany zespół rockowy, autorem większości tekstów „Jestem z Miasta”, „Dzieci”, „Kiler”, „Co
Ty Tutaj Robisz”, „Na krzywy ryj” jest lider zespołu Kuba Sienkiewicz,
• Cezary Zybała Strzelecki - polski muzyk rockowy, wokalista zespołu Oddział Zamknięty
w latach 2003-2015, pracujący obecnie nad płytą „Czary”,
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• Cash Flow - zespół grający country, rocka
i rock’n’roll ’a,
• Czysta Energia - zespół muzyczny gwarantujący dobrą zabawę przy polskich i zagranicznych utworach,
• Ogień - zespół rockowy, ich ostatni przebój
„Mary Jane” od kilku tygodni jest na playliście
Radia Poznań (dawniej Merkury), uczestnik
finału koncertu Debiutów podczas 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (911.06.2017),
• Ciabatta - smakuje jak taka bułeczka, muzyczny przysmak przyrządzony z pięciorga młodych składników, związani z naszym Osiedlem,
• Rock Imagination - zespół rockowy z doświadczonymi muzykami plus świetna wokalistka Agnieszka Kaszkowiak,
• Sanity - zespół grający z pasją rocka z odrobiną progresji przeplatanego melodyjnymi balladami,
• Bad Luck Experience- zespół pełny pozytywnej blues-rockowej energii, poznański zespół,
• oraz raper Onur, Amelka Kurantowicz - zwyciężczyni wielu konkursów piosenkarskich i…
będą jeszcze niespodzianki.
Tyle na początek, szczegóły ukażą się w kolejnym,
specjalnym festiwalowym wydaniu gazetki na początku
maja, gdzie zamieścimy też niespodzianki, które przygotowaliśmy na cały okres letnich wakacji. A już teraz
apelujemy, bierzcie sąsiadów, dzwońcie do znajomych,
spędźmy te dni na wspólnej zabawie, w miłej rodzinnej
atmosferze, przy dobrej muzyce; będziemy mieli się,
czym pochwalić przed gośćmi z innych osiedli.
Nad organizacją i koordynacją całości czuwają radni z naszego Osiedla: Robert Błoszyk, Dorota Matkowska, Przemysław Polcyn, Witold Puchalski.
Osoby i firmy, które chciałyby wystawić, pokazać się
na Smochy Festiwalu 2017 zapraszamy do kontaktu.
ZAPRASZAMY !

Przemysław Polcyn
Przewodniczący Rady Osiedla

Komisja
porządku i bezpieczeństwa
Rok 2017 w sprawach porządku i bezpieczeństwa przyniesie
wiele zmian i działań mających na
celu poprawienie stanu porządku
na naszym Osiedlu i bezpieczeństwa mieszkańców. Pierwszą taką
zmianą jest nowy Dzielnicowy [a]
pani post. Sandra Budzanowska.
W tym miejscu polecam z korzystania z aplikacji MOJA KOMENDA,
która umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to
zrobić wystarczy wpisać np. własny
adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba
o nasz rejon zamieszkania, oraz
pokaże w której jednostce on pracuje. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno klikniecie.
Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Kolejną nowością jest MAPA ZAGROŻEŃ,
która ma ułatwić komunikację między policją, a mieszkańcami. Wielkopolska Mapa Zagrożeń znajduje
się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Klikając na mapę wybieramy
interesujący nas teren, wtedy pojawiają się ewentualne zagrożenia,
z którymi można liczyć się w tym
miejscu, skatalogowano 25 zagrożeń np. przekroczenie dozwolonej
prędkości, dzikie wysypiska śmieci,
spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych itd. Po dodaniu
danego zagrożenia, informacja trafia do policji i jest sprawdzana. Już
w ubiegłym roku na terenie naszego Osiedla działał Komisariat Mobilny i także w tym roku w rejonie
ulicy Muszkowskiej będzie pełnił
służbę. Komisariat Mobilny wyposażony jest w sprzęt komputerowy,
sieć łączności radiowej z dostępem
do Internetu oraz policyjnej bazy
danych. Główną ideą jest, aby osoby chcące złożyć zawiadomienie
o przestępstwie mogły zrobić to bezpośrednio na miejscu. Straż Miejska
przynajmniej dwa razy w miesiącu

z panem Józefem Szczepaniakiem
[nasz strażnik osiedlowy] pełni dyżur w środy w godzinach od 18.00
do 19.00 w siedzibie Rady Osiedla.
Odbywają się również comiesięczne spotkania w ramach projektu
Bezpieczna Dzielnica –Bezpieczny Mieszkaniec, w których udział
biorą radni Dorota Matkowska
i Witold Puchalski wraz z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej
Miasta Poznania, Wydziału Spraw
Kryzysowych i Bezpieczeństwa i zapraszani przedstawiciele odpowiednich jednostek miejskich np. na
styczniowe spotkanie zaproszony
był przedstawiciel Miejskiego Inżyniera Ruchu, a marcowym Oficer
Rowerowy. JAK CO ROKU ODBYŁA SIĘ PROEKOLOGICZNA
AKCJA WIOSENNE PORZĄDKI 2017. Na naszym Osiedlu akcja
została przeprowadzona 22 kwietnia 2017 r.[sobota] w godzinach

od 10.00-14.00. Przypominam również, że cały czas można pobierać
woreczki na psie odchody w każdą
środę w czasie dyżuru Rady Osiedla w godz. 18.00-19.00. Trwa cały
czas także akcja rozprowadzania
Poznańskich Pudełek Życia. Zapraszamy na cotygodniowe dyżury
w siedzibie Rady Osiedla w każdą
środę w godzinach od 18.00-19.00,
również można dzwonić w czasie
dyżuru na numer 786208910, pisać
emaile, które podane są na stronie
internetowej
www.krzyzowniki-smochowice.pl i na profilu Rady
Osiedla na Fecebooku.

Witold Puchalski
Przewodniczący Komisji
Porządku i Bezpieczeństwa

IMPREZY W 2017 ROKU
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Znajdziesz w bibliotece....
Wiosna zniewala zielenią, zapachem, śpiewem ptaków. Sprawia,
że marzymy o podróżach... byle dalej od trudów codzienności i rutyny.
Dlaczego nie podróżować w książkach? Za darmo, we wspaniałym
towarzystwie i praktycznie bez
ograniczeń? Książka to potrafi!
Zapraszam do filii 16 Biblioteki
Raczyńskich, przycupniętej w pawilonie przy ulicy Muszkowskiej
1A. W ryneczku, pomiędzy apteką a sklepem Bartek. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Aby ułatwić
dokonanie wyboru, w kolejnych
nr gazetki, znajdą Państwo krótkie
informacje o książkach dostępnych
w bibliotece – filii nr 16.
Dziś zachęcam do lektury następujących pozycji:
• Nagi umysł: Dlaczego jesteśmy, jacy
jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń.
Momentami zaskakująca a na pew-

Pudełko
życia
Rada Osiedla wraz z Centrum
Inicjatyw Senioralnych przeprowadza akcję rozprowadzania Poznańskich Pudełek Życia, które
mają na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia
zdrowia i życia. Informacje zawarte w karcie pomogą służbom
ratunkowym w przeprowadzeniu
sprawnej akcji ratunkowej. Seniorze i Seniorko zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zapraszamy do odbioru Poznańskich Pudełek Życia
w każdą środę w godzinach od
18.00 do 19.00 w siedzibie Rady
Osiedla.

Opr. Witold Puchalski
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no intrygująca rozmowa Tomasza
Ulanowskiego z prof. Bogusławem Pawłowskim. Trafna diagnoza
współczesności?!
• Mieszkowska Anna: Bodo wśród
gwiazd.
Kulisy życia gwiazd tamtych lat.
Nutki nostalgii i refleksji. Po serialu
Bodo lektura obowiązkowa.
• Biografię niedawno zmarłego Jana
Kulczyka . Postaci kontrowersyjnej,
wokół której narosło sporo mitówwarto je zweryfikować! Poznać Jana
Kulczyka z innej strony.
• Dla miłośników Podhala polecam książkę Antoniego Kroh- Sklep
potrzeb kulturalnych po remoncie.
Chwilami zabawna, chwilami gorzka opowieść o niezapomnianym klimacie.
• A dla naszych Milusińskich pozycję Doroty Sumińskiej : Dlaczego hipopotam jest gruby? Sekrety nie tylko
świata zwierząt.

Autorki nie trzeba przedstawiać
a tytuł mówi sam za siebie.
Zapraszam!

Małgorzata Szuman,
kier. filii nr 16 B.R

Filia 16 Biblioteki Raczyńskich
czynna :
poniedziałki, środy, piątki
od godz. 13:00-19:00
wtorki, czwartki
od godz. 9:00- 14:30
Tel.61 8488547

Pchli Targ
Znany jest powszechnie na terenie całej Europy. My przypominamy
sobie o nim podczas jarmarków. Wiele osób pytało, czy istniałaby możliwość zorganizowania takiego targu u nas na Osiedlu. Rada Osiedla wychodzi naprzeciw inicjatywom mieszkańców.
Na festynie osiedlowym nastąpi inauguracja „SMOCHY PCHLI
TARG”.
Będzie można przynieść różne rzeczy, duże i małe, różnej wartości, po
prostu wszystko to co chcemy sprzedać, wymienić na inną rzecz lub podarować.
Będzie to bazar rozmaitości, miejsce w którym targowanie się należeć
będzie do dobrego tonu. Organizatorzy przewidują wydzielenie określonej powierzchni na której odbywać się będzie„Pchli Targ”. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych w 3 i 4 czerwca w godzinach 10:00 do 13:00.
O kolejnych Pchlich Targach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Ewentualne pytania prosimy zgłaszać w siedzibie R.O. w środy w godzinach
18-19, w bibliotece lub mailowo na adres: bozena.stradowska@rada.org.pl

Bożena Stradowska - Adamska

NOWE INWESTYCJE
NA OSIEDLU
Szanowni Mieszkańcy,
ulica Leśnowolska odcinek pomiędzy ulicą Sianowską
a Łagowską i dalej część ulicy Łagowskiej do Braniewskiej to jedno z tych miejsc na Osiedlu, które wymaga
zmian.
Godziny poranne i popołudniowe to czas, kiedy
rodzice odbierają swoje dzieci. Samochody parkowane częściowo na jezdni, częściowo na chodniku. Efekt
- brak możliwości wyminięcia się dwóch pojazdów,
chodnik zajęty przez parkujące samochody, piesi przemieszczający się gruntowym poboczem (przy opadach
deszczu w błocie i przeskakujący kałuże), brak możliwości wyjazdu i wjazdu na posesję mieszkańców tej ulicy, dużo nerwów, trąbienia i nie rzadko emocjonalne
dyskusje z wplecionymi „ozdobnikami językowymi”.
Jeszcze trochę cierpliwości, po ponad rocznym
lobbowaniu udało się nam uzyskać ujęcie w budżecie
Miasta Poznania, uchwalonego przez Radę Miasta Po-

znania, dodatkowych środków dla Naszego Osiedla na
przebudowę ulicy Leśnowolskiej na odcinku od Zespołu Szkół Nr 1 do ulicy Sianowskiej włącznie z wykonaniem czwartego przejścia pieszego na wlocie zachodnim
skrzyżowania Sianowska/Leśnowolska wraz z sygnalizacją świetlną, co części mieszkańców skróci drogę
do szkoły i podniesie poziom bezpieczeństwa całego
skrzyżowania. Przebudowa będzie obejmowała przesunięcie chodnika do granicy pasa drogowego, zaprojektowanie pomiędzy istniejącą jezdnią a chodnikiem
miejsc postojowych oraz zaprojektowanie w rejonie
szkoły placu do zawracania pojazdów samochodowych.
Na ten rok, z uzyskanych środków, planowane jest wykonanie projektu przebudowy i pozyskanie wszystkich
niezbędnych opinii i dokumentów. Sama przebudowa
planowana jest na 2018 rok i tutaj również dzięki wielu rozmowom udało się zarezerwować w Wieloletniej
Prognozie Finansowej środki dla Naszego Osiedla na
wykonanie tej inwestycji.

Nie tylko ulica Leśnowolska wymaga zmian. Tych
miejsc jest wiele ale stopniowo, po raz kolejny, zbieramy owoce naszych wielomiesięcznych rozmów
i spotkań. Udało się nam uzyskać ujęcie w budżecie
Miasta Poznania, uchwalonego przez Radę Miasta
Poznania, kolejnych, dodatkowych środków dla Naszego Osiedla. Tym razem rzecz dotyczy miejsca spotkania ulic Karlińskiej, Lemierzyckiej, Muszkowskiej,
Sułowskiej czyli miejsca, które popularnie zwane jest
ryneczkiem. Problemy to nieuregulowany sposób
parkowania, parkowanie na skrzyżowaniach w sposób utrudniający swobodny przejazd oraz zły stan
nawierzchni chodników i jezdni. Na ten rok, z uzyskanych dodatkowych środków, planowane jest wykonanie projektu przebudowy i pozyskanie wszystkich
niezbędnych opinii i dokumentów. Sama przebudowa
planowana jest na 2018 rok i tutaj również dzięki wielu rozmowom udało się zarezerwować w Wieloletniej
Prognozie Finansowej środki dla Naszego Osiedla na
wykonanie tej inwestycji.
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Planujemy wykonanie utwardzenia części ulicy
Tczewskiej i Trzebiatowskiej stanowiących obecnie dojazd do parkingu szkolnego. To trzeci z projektów, na
który środki udało się pozyskać dzięki wielu rozmowom
z radnymi miejskimi i wprowadzonej poprawce do budżetu Miasta Poznania. Przy tej inwestycji problemem
jest skoordynowanie prac związanych z utwardzeniem
ulicy i pracami związanymi z planowaną w późniejszym
terminie inwestycją Aquanet’u. Obecnie prowadzimy
rozmowy z Aquanet’em mające na celu przyspieszenie
tej inwestycji aby móc wykonać utwardzenie już w 2018
roku. O wynikach poinformujemy.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej
radnych osiedla pod adresem http://www.krzyzowniki-smochowice.pl oraz naszego profilu FB gdzie znajdą
Państwo najświeższe informacje.

Przemysław Polcyn
Przewodniczący Rady Osiedla

W tej chwili trwają wykopy pod budowę pumptracków. Przewidywany termin ukończenia prac, to 30
czerwca 2017.

Dorota Matkowska
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Nasz kompleks rekreacyjno –
wypoczynkowy na ul. Maszewska/
Mysliborska jest już prawie gotowy.
Zwracamy jednak uwagę, że jest
to nadal miejsce budowy, na które
obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU.

Fot. Dorota Matkowska

Drodzy Mieszkańcy
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