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Mimo, że nasze Osiedle nie należy 
do największych w mieście, to cią-
gle mamy mnóstwo problemów 
do rozwiązania. Wewnątrz gazet-
ki, na stronach 4-6 przygotowali-
śmy dla Państwa zbiór problemów 
z jakimi się do nas zgłaszacie.

Miasto Poznań stawia na se-
niorów i podejmuje działania 
ułatwiające życie tej grupie 
mieszkańców. Ostatnią pro-
pozycją dla seniorów jest Zło-
ta Karta Seniora, dzięki której 
można uzyskać wiele usług 
w obniżonej cenie. O karcie 
dla seniorów piszemy na stro-
nie 3.

Podaruj 1% Sąsiadowi!!! 
Drodzy Mieszkańcy, po-
nownie zwracamy się do 
Was o bardzo potrzebne 
wsparcie finansowe w zma-
ganiach z trudną chorobą 
Alberta, chłopca mieszka-
jącego wraz z rodziną na 
naszym Osiedlu. Dziękuje-
my! Informacje na stronie 2.
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Pomoc dla Alberta
Albert jeszcze do niedawna był zdrowym i pełnym energii chłop-
cem. 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 odczu-
wać bóle kości, powłóczyć nogami i tracić równowagę.  Diagno-
za 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 poru-
szaniem się i samodzielnym funkcjonowaniem. Opiekuje się nim 
mama, a jedynym  żywicielem rodziny został tata dzieci.
W tej sytuacji pokrycie kosztów leczenia, zakupu odżywek i re-
habilitacji przekracza możliwości finansowe rodziny chłopca. Le-
czenie 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/

Szanowni  Państwo!
W poprzedniej gazetce informowałam, że powstała w Wielkopolsce 
pierwsza Osiedlowa Rada Seniorów. Zadałam pytanie, cytat „Czy coś 
się zmieni w działaniu seniorów ?” Dzisiaj odpowiadam: tak zmienia 
się i to szybko. W Radzie jest 12 członków i to Oni odpowiedzialni są 
za ożywienie życia seniorów. Przez ostatnie trzy miesiące przeżyliśmy 
wiele pięknych chwil: spotkanie przedświąteczne- opłatek, wieczor-
ki karnawałowe, balik dla dzieci, wyjście do opery, spotkanie nowo-
roczne, które zorganizowane było z  Radą Osiedla, a uczestniczyli 
w nim: Prezydent Maciej Wudarski, Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta 
Zarembska, kierownik biblioteki Pani Małgorzata Szuman, Prze-
wodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Pan Dr Zdzisław 
Szkutnik, Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Pan Bogdan Nowak, 
Radni Miejscy i Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania. 8 marca 
spędziliśmy w przyjaznej, miłej atmosferze. Od niedawna Pan Zyg-
munt Pawlik Prezes Stowarzyszenia na rzecz budowy obiektu sporto-
wego - rekreacyjnego dla mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smo-
chowice w Poznaniu, jednocześnie członek Rady Seniorów otrzymał 
fundusze z Urzędu Miasta i w ramach nich zorganizował zajęcia 
poprawiające stan fizyczny i psychiczny seniorów. Pragnę dzisiaj po-
dziękować za pomoc i współpracę w organizacji niektórych działań, 
a mianowicie: Kierownictwu Chaty Polskiej, Stowarzyszeniu na rzecz 
budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców Osie-
dla Krzyzowniki - Smochowice, Księdzu Proboszczowi Mariuszowi 
Mazurowi, Przedstawicielom Rady Osiedla jej Przewodniczącemu 
Przemysławowi Polcynowi, członkom Rady Pani Dorocie Matkow-
skiej i Panu Witoldowi Puchalskiemu. Panu Przemysławowi Polcy-
nowi Seniorzy składają gratulacje za zajęcie l miejsca w  Plebiscycie 
Głosu Wielkopolskiego Osobowość Roku w Poznaniu i  okolicach 
i II miejsca w skali Województwa Wielkopolskiego. Seniorze! Masz 
kłopot z wyjazdem do lekarza lub załatwieniem jakiejkolwiek sprawy 
zadzwoń na nr 503-166-614.  Pomożemy. 

Monika Bykowska

PRAWNIK RADZI

Podatek
od nieruchomości

za garaż
 Zastosowanie odpowiedniej stawki podat-
ku od nieruchomości w odniesieniu do garażu, 
zależy od tego czy garaż jest odrębnym budyn-
kiem wolnostojącym czy częścią innego budyn-
ku, czy tez ma konstrukcję blaszaną i należy go 
uznać za budowlę.
 Jeśli garaż będzie związany z działalnością 
gospodarczą to taki budynek będzie opodatko-
wany najwyższą stawką podatku od nierucho-
mości tj. 23,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 
(stawka aktualna).
 Garaże blaszane mogą być uznane za bu-
dowle. Jeśli są posadowione na tzw. wylew-
kach, płytach betonowych – chodnikowych, 
które w pewien sposób są zagłębione w ziemi 
-to część organów podatkowych stoi na stano-
wisku, że taki garaż kwalifikują jako budynki, 
nie zaś jako budowle.
 Jeśli więc garaż nie ma cech budynku, to na-
leży uznać go za budowlę. Za taki garaż poda-
tek od nieruchomości płacą tylko przedsiębior-
cy, według stawki 2% wartości takiego obiektu. 

Bożena Stradowska - Adamska
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Sprawozdanie z wydarzeń na Osiedlu oraz 
pracy Rady Osiedla i Zarządu Osiedla

Złota Karta dla Seniora
 Seniorzy w Poznaniu stanowią liczną grupę mieszkań-
ców. W mieście mieszka  ponad 140 tysięcy osób w wieku 
powyżej 60 roku życia. Polityka senioralna władz miasta 
kładzie szczególny nacisk na poprawę jakości życia tej 
licznej grupy. W mieście od lat działa Miejska Rada Se-
niorów oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych (www.cen-
trumis.pl lub ul. Mielżyńskiego 24). Kolejnym krokiem 
w  celu poprawy jakości życia seniorów jest uchwalenie 
przez radnych miejskich programu pn „Karta Seniora - 
Poznańska Złota Karta”. Karta ma ułatwić dostęp do róż-
nego rodzaju dóbr, w tym kultury, wypoczynku, sportu, 
rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów 
oferowanych przez instytucje i  podmioty samorządowe 
oraz partnerów programu.
 O kartę może ubiegać się każdy mieszkaniec Pozna-
nia, który skończył 60 lat.  Aby zostać posiadaczem Kar-
ty należy złożyć wniosek, najlepiej osobiście w Poznań-
skim Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1 lub 
ul. Małachowskiego 10) lub elektronicznie za pomocą for-
mularza dostępnego na stronie PCŚ (www.pcs-poznan.pl) 

Opr. Red.

1. Od początku roku 2018 odbyły się 3 sesje Rady Osiedla, 
kolejna sesja odbędzie się wyjątkowo w drugi poniedziałek 
miesiąca 9 kwietnia 2018 r. Na sesjach prócz omówienia bie-
żących spraw, uchwalono miedzy innymi zmiany w planie wy-
datków na rok 2018, wyznaczono przedstawiciela Rady Osiedla 
do prac zespołu ds. zagospodarowania byłego ośrodka Policji 
w Kiekrzu przy ul. Chojnickiej 2. Z radością informujemy o za-
kończeniu etapu  prac rewitalizacyjnych na placu zabaw  przy 
ul.  Architektów, w  ramach których powstało boisko do gry 
w  piłkę siatkową, stół do gry w tenisa stołowego, urządzenia 
siłowni  zewnętrznych, nowe ławki, kosze na śmieci i stojak do 
rowerów. Wiosną  będą ukończone prace ziemne. Trwają także 
prace projektowe nowego placu zabaw i rekreacji przy ul. Przy-
tocznej, którego budowa będzie etapowana 3. Comiesięczne 
spotkania w ramach programu Bezpieczna Dzielnica – Bez-
pieczny Mieszkaniec 4. Z racji nasilenia się procederu włamań 
do mieszkań odbyło się szereg spotkań funkcjonariuszy Policji 
z mieszkańcami, pierwsze w siedzibie Komendy Poznań Jeżyce 
przy ul .Kochanowskiego - 8 stycznia, drugie 24 stycznia w sie-
dzibie Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, a  także RO 
Strzeszyn. Podajemy telefon kontaktowy w sprawie włamań 
do specjalnie powołanego zespołu – tel. 730026269 5. Prze-
gląd obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się na 
naszym Osiedlu – raz w miesiącu. W przeglądzie biorą udział  
Inspektor, przedstawiciel firmy zajmującej się obsługą obiek-
tów, a także Zarząd Rady Osiedla 6. Udział przedstawiciela 
Rady Osiedla w uroczystym przekazaniu Policji zakupionych 
radiowozów – 14 lutego 7. Spotkanie z ZDM, na którym oma-
wiano i ustalano zakres prac inwestycyjnych i remontowych na 
naszym Osiedlu na rok 2018. Przeprowadzono także wizje w te-
renie w celu ustalenia zakresu prac projektowych na odcinku 
ul. Mrowińskiej i ul.  Przybrodzkiej, a także prac projektowych 
na odcinku ul. Elbląskiej 8. Zabawa karnawałowa Koła Senio-
rów i Rady Osiedla wraz z zaproszonymi gośćmi. 9. Kilka wizyt 
w terenie z przedstawicielami WGK UM Poznania Danuta  Ka-
łążna i Józef Rapior, a także z Rady Osiedla Witold Puchalski 
w celu wyznaczenia miejsc i terenów do posprzątania przez od-
powiednie jednostki miejskie, a także właścicieli nieruchomo-
ści. Prace porządkowe trwają, zlikwidowano kolejne wysypisko 
śmieci na ul. Sianowskiej. W miesiącu kwietniu odbędzie się 
akcja Wiosenne Porządki, zapraszamy do udziału mieszkańców 
naszego Osiedla – termin akcji 13-14 kwiecień 10. Komisariat 
Mobilny Policji pełnił dyżur w rejonie ulic Karlińska / Musz-
kowska  5 i 14 lutego. W kolejnych miesiącach planowane są ko-
lejne dyżury Komisariatu Mobilnego, w którym można zgłaszać 
wykroczenia i sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku, ter-
miny będą podawane na bieżąco w ogłoszeniach Rady Osiedla 
11. W ramach współpracy z Teatrem Wielkim im. S .Moniuszki 
w Poznaniu można zakupić taniej bilety, na hasło na wybrane 
przedstawienia w miesiącu lutym i marcu, min. na Czarodziej-
ski Flet  i Śpiewacy norymberscy. Współpraca będzie kontynu-
owana w kolejnych miesiącach, proszę pilnie śledzić ogłoszenia 
Rady Osiedla 12. Od 2 stycznia 2018 r. w siedzibie Rady Osie-
dla jest czynny PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAW-
NEJ – w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13.00 - 17.00, 
a we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-13.00 13. Poznańskie  
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji zaprasza na cykl wykładów 
„Fortyfikacje w krajobrazie miasta”. Wykłady odbywają się 
w siedzibie Rady Osiedla. Pierwszy wykład odbył się 23 lutego, 
a tematem wykładu był „XIX wieczna twierdza Poznań”. Ko-

lejny wykład odbędzie się 23 marca o godzinie 18.00 pt. „Zba-
raż i Kamieniec Podolski – prawda historyczna, a literacka 
fikcja H .Sienkiewicza” .Kolejny termin wykładu 20  kwietnia 
pt. „Zbąszyń zapomniana twierdza”. Zapraszamy 14. Dnia 
28 lutego odbyło się spotkanie w siedzibie Rady Osiedla z au-
torem książki pt. „Na Ścieżkach Historii” Ks. Tadeuszem  Isa-
kowiczem - Zaleskim 15. Trwa cały czas akcja rozprowadzania 
Pudełek Życia- można je pobierać w naszej bibliotece, a także 
w czasie cotygodniowych dyżurów w siedzibie Rady Osiedla 
w godzinach  18.00-19.00 16. Stowarzyszenie na rzecz obiektu 
sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców osiedla Krzyżowni-
ki-Smochowice wznawia zajęcia dla Seniorów w bieżącym roku 
w kategoriach: 1. W szkole podstawowej przy ul. Leśnowolskiej 
-  Zdrowy kręgosłup- zajęcia w poniedziałek, Terapia tańcem  - 
zajęcia w czwartek 2. Animacja ruchem - zajęcia co drugi piątek 
w auli pod kościołem przy ul. Santockiej. 3. Zajęcia na basenie 
Olimpii przy Rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego  w piątek 
od 02.03.2018 - pierwsza grupa, we wtorki od 13.03.2018 druga 
grupa Stowarzyszenie  proponuje spotkanie w auli pod kościo-
łem przy kawie i herbacie  w piątek, w który nie będzie zajęć 
z animacji ruchu. Stowarzyszenie oczekuje propozycji odnośnie 
innych zajęć, a także propozycji organizacji zajęć obchodów po-
wstania Państwa Polskiego i Powstania Wielkopolskiego .Infor-
macje można uzyskać w dni robocze od godz. 19.00 do 20.00 
pod tel. 607 508 983 - Przewodniczący Stowarzyszenia Zygmunt 
Pawlik 17. W ramach bieżącego utrzymania dróg - remonto-
wano odcinki ulic Elbląskie j, Braniewskiej i Lemierzyckiej 18. 
Podajemy harmonogram postoju GRATOWOZU  –punkt na 
parkingu obiektu sportowego przy ul. Braniewska w godz. 8.05-
8.35 i parking przed kościołem ul.  Santocka/ Karlińsk godz. 
8.45-9.15 w dniach 21 kwiecień, 7 lipiec i 6 październik. 18. Pani 
Paulina Urbańska jest naszym nowym osiedlowym Strażnikiem 
Miejskim. Kontakt bezpośredni – Tel.  885 997 860.



4

Szanowni Mieszkańcy,
w tych dniach kończy się trzeci i rozpoczyna czwarty, ostatni rok 
obecnej kadencji Rady Osiedla.
 Na podsumowania przyjdzie czas w wydaniu powakacyjnym. 
Teraz publikujemy wnioski, spostrzeżenia, to sprawy najczęściej 
zgłaszane w trakcie blisko 150 dyżurów lub innych spotkań, któ-
re w ciągu tych ostatnich trzech lat stały się miejscem nie tylko 
przyjmowania zgłoszeń ale też wymiany informacji i konsultacji.
Zachęcam Wszystkich Państwa do spotkań z radnymi w każdą 
środę od 18:00 do 19:00 w siedzibie Rady Osiedla mieszczącej 
się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od 
ul. Ownickiej).
 Można zapytać, porozmawiać i dowiedzieć się więcej 
z  „pierwszej ręki”, nie słuchając krążących plotek, które naj-
częściej niewiele mają wspólnego z rzeczywistością; to najlepszy 
sposób komunikacji.
 W trakcie dyżurów czynny jest numer telefonu 786 208 910. 
Nie w każdym momencie możemy odebrać, szczególnie jak przy-
byłych mieszkańców jest więcej niż dyżurujących radnych - pro-
simy o cierpliwość.
 Czasopismo, które teraz trzymacie w ręku, ze względu na 
długi proces przygotowania materiałów, składu, wydruku jest 
miejscem gdzie możemy informować o wydarzeniach, które mia-
ły już miejsce lub o tych, które dopiero się odbędą ze znacznym 
wyprzedzeniem. Niestety na wyrażenie opinii w sprawach prze-
kazywanych przez Jednostki Miejskie mamy tylko 30 dni i jest 
to niewiele czasu, w praktyce ograniczonego do dwóch tygodni, 
w którym przed podjęciem decyzji ogłaszamy i czekamy również 
za uwagami od mieszkańców.
 Dlatego najskuteczniejszym kanałem informacyjnym gdzie 
na bieżąco informujemy o sprawach Osiedla jest strona inter-
netowa radnych Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice miesz-
cząca się pod adresem http://www.krzyzowniki-smochowice.
pl  Polecam stałe odwiedzanie tej strony. Wybrane informacje 
umieszczane są też na osiedlowych grupach dyskusyjnych w me-
diach społecznościowych.
 Zapoznanie się z informacjami publikowanymi na stronie 
WWW umożliwi Państwu pełne uczestnictwo i współdecydowa-
nie o tym co dzieje się na Osiedlu. Apeluję o to dlatego, że już 
wiele razy, wielotygodniowe konsultacje na które zapraszamy 
poprzez ogłoszenia w sklepach, na tablicach, ogłoszenia świeckie 
na mszach, a nawet bezpośrednio dostarczając w skrzynki poczto-
we mieszkańców nigdy nie zebrały wszystkich zainteresowanych. 
Obecni na tych spotkaniach mieszkańcy zgłaszają uwagi, oceniają 
przedstawione rozwiązania, decydują. Nierzadko później, na eta-
pie gdzie prace te są już wykonywane, przychodzą wcześniej nieza-
interesowani mieszkańcy i chcą zmian - niestety to już za późno.
 Wnioski i spostrzeżenia publikujemy w podziale na Wydziały 
bądź instytucje, zgodnie z zakresem ich kompetencji. Na dużo 
z tych pytań odpowiadaliśmy zainteresowanym. Ze względu, że 
nadal pojawiają się te same pytania publikujemy je. Odpowiedzi 
znajdą Państwo w kolejnym majowym numerze.
 Teraz krótko; z większych inwestycji w tym roku nastąpi: prze-
budowa ulicy Leśnowolskiej odcinek przy szkole wraz z przebu-
dową skrzyżowania z Sianowską, przebudowa ulic Trzebiatow-
skiej na odcinku od ul. Elbląskiej do Tczewskiej oraz Tczewskiej 
na odcinku od ul. Trzebiatowskiej do ul. Lubowskiej, budowa 
ulic Łebska, Kociewska, Łagowska, Żukowska wraz z przejściem 
nad Krzyżanką w ciągu ulicy Łagowskiej. Obecnie trwają prace 
projektowe na podstawie wybranej przez mieszkańców koncepcji 
całkowitej przebudowy placu w rejonie ulic Karlińskiej, Sułow-
skiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej, czyli osiedlowego ryneczku, 
która jest planowana na 2019 rok.
Zgłaszane sprawy:
Enea S.A.
- dokończenie budowy oświetlenia na ul. Tczewskiej oraz na 
ul. Puckiej

- postawienie jednej lampy na ul. Oleckiej, na odcinku docho-
dzącym do ul. Łagowskiej (obr/ark 22/19 działki: 35, 45/5 i 47/27)
- zrobienie oświetlenia na wschodniej i południowej stronie za-
budowy wielorodzinnej przy ul. Żuraszka
- zaplanowanie na przyszłość oświetlenia wzdłuż ul. Biskupiń-
skiej
- utworzenie oświetlenia wzdłuż: ul. Sytkowskiej, ul. Archi-
tektów, ul. Międzyzdrojskiej, ul. Grudziądzkiej, ul. Oleckiej, 
ul. Cetniewskiej 
Wydział Kultury
- organizowanie dodatkowych zajęć kulturalnych dla dzieci
Zarząd Dróg Miejskich
a) w zakresie NAPRAW I WYRÓWNAŃ DRÓG:
- naprawienie jezdni i chodnika na ul. Lęborskiej, Rybojadzkiej, 
na wys. ul. Dąbrowskiego nr 431;
- uzupełnienie ubytków w ul. Chodzieskiej, Czarnkowskiej, Skar-
szewskiej, Starogardzkiej;
- załatanie uszkodzeń w ul. Bartoszyckiej, ul. Lubowskiej na 
fragmencie między ul. Czaplinecką a ul. Maszewską, Owczar-
skiej, Pniewskiej na dojściu ul. Pniewskiej do ul. Wejherowskiej;
- wyrównanie ul. Architektów, Międzyzdrojskiej, Bartoszyckiej, 
Polanowskiej, Lutyckiej na wys. przejazdu kolejowego na Woli;
b) w zakresie UTWARDZANIA DRÓG:
- utwardzenie ul. Białośliwskiej, Cetniewskiej, Czerskiej, Dziw-
nowskiej, Elbląskiej, Gniewskiej na fragmencie od ul. Braniew-
skiej do ul. Fromborskiej, Karpackiej, Kociewskiej, Łagowskiej, 
Łebskiej, Mrowińskiej, Mrzeżyńskiej, Oleckiej, Polanowskiej, 
Przybrodzkiej, Pelpińskiej, Prabuckiej, Puckiej, Sytkowskiej, 
Tczewskiej, Żuraszka, Żukowskiej, Beskidzkiej, od nr 30 aż do 
ul. Lutyckiej, Łomnickiej, dokończenie utwardzenia ul. Gorzyń-
skiej przy dojściu do ul. Dąbrowskiego, Piławskiej, Olsztyńskiej;
c) w zakresie PRZEBUDOWY:
- dostosowanie wschodniej części Krzyżownik-Smochowic do 
ruchu autobusowego; na fragmencie ul. Leśnowolskiej między 
ul. Sianowską a ul. Łagowską: zlikwidowanie trawnika po stro-
nie wschodniej, przesunięcie tam chodnika i poszerzenie ulicy; 
na fragmencie ul. Łagowskiej między ul. Braniewską a ul. Le-
śnowolską, przesunięcie płotu przy szkole na północ do samych 
drzew, na powstałej przestrzeni zrobienie chodnika, a w miej-
scu dzisiejszego chodnika, utworzenie miejsc postojowych dla 
samochodów; dokończenie odnowienia ul. Kołobrzeskiej na 
pozostałym do zrobienia fragmencie od ul. Białogardzkiej do 
ul. Sianowskiej;
d) w zakresie CHODNIKÓW:
- wybudowanie chodnika na ul. Beskidzkiej, od ul. Dąbrowskiego 
nr 447 do ul. Człopskiej, ul. Karpackiej, Pniewskiej na fragmen-
cie od ul. Architektów do ul. Wejherowskiej, na północnej stro-
nie ul. Sianowskiej, Słupskiej; dokończenie budowy chodnika na 
ul. Trzebiatowskiej, Wejherowskiej, naprawienie chodnika na 
ul. Gorajskiej na fragmencie między ul. Wituchowską a ul. Pru-
simską, Mrowińskiej, Połczyńskiej, Słupskiej między ul. Słupską 
nr 61 a pętlą autobusową „Krzyżowniki”, zrobienie na pobo-
czu ul. Słupskiej ścieżki gruntowej (wycięcie drzew i krzewów), 
po której mogliby przemieszczać się mieszkańcy między Kie-
krzem a  Krzyżownikami-Smochowicami, zrobienie chodnika 
z ul. Pniewskiej do przystanku autobusowego „Leśnowolska”
e) w zakresie PRZEJŚĆ:
- zrobienie więcej przejść dla pieszych na ul. Sianowskiej, San-
tockiej, zrobienie przejścia przez ul. Wejherowską w rejonie 
ul. Pniewskiej, oddalenie przejść dla pieszych od wiaduktu 
ul. Santocka znajdujących się po południowej stronie wiaduktu, 
w podziemnych przejściach dla pieszych pod ul. Dąbrowskiego 
stworzenie zjazdów dla wózków albo rozważenie zainstalowania 
ruchomych wind;
f) w zakresie SPOWALNIACZY:
- położenie poduszek berlińskich na ul. Sianowskiej, na pa-
sach dla pieszych (podwyższenie przejścia), znajdującego się na 
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ul. Słupskiej 20, na ul. Człuchowskiej zlikwidowanie pionowych, 
plastikowych znaków spowalniających, zalanie kocich łbów as-
faltem i wybudowanie poduszki berlińskiej, wybudowanie pro-
gu spowalniającego na ul. Beskidzkiej, Lęborskiej, Kołobrze-
skiej, Kosowskiej, Polanowskiej, Rogozińskiej, Trzcianeckiej, 
Braniewskiej, na fragmencie bliżej ul. Polanowskiej, Izbickiej, 
Leśnowolskiej, Lubowskiej, Maszewskiej, Meliorantów, Mro-
wińskiej, Myśliborskiej, Starogardzkiej, Warpnowskiej, na wys. 
ul. Wejherowskiej nr 36, na ulicach dookoła Smochy-Pumptruck, 
wybudowanie 1 garbu więcej na ul. Muszkowskiej, wybudowanie 
przynajmniej dwóch więcej garbów na ul. Czarnkowskiej, prze-
analizowanie zbudowania garbu na ul. Lubiatowskiej;
g) w zakresie SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ:
- zrobienie skrzyżowania ze światłami po północnej stronie wia-
duktu na ul. Santockiej;
- postawienie migających świateł na przejściu dla pieszych przy 
przejeździe kolejowym na Woli;
- ustawienie na skrzyżowaniu Sianowska/Santocka pulsujących 
żółtych świateł ostrzegających przed pieszymi;
h) w zakresie OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI:
- przy wjeździe do Poznania, wprowadzenie ograniczenia pręd-
kości do 70 km/h już od wiaduktu ul. Słupska;
i) w zakresie OZNAKOWANIA:
- na tablicach drogowych z nazwami ulic, znajdujących się 
na południe od ul. Dąbrowskiego między rzeczką Krzyżanką 
a  ul.  Łobżenicką włącznie, zamiast nazwy „Smochowice” była 
nazwa „Sytkowo”;
- na rogu ul. Karpackiej i ul. Bieszczady powieszenie choćby na 
płocie nieruchomości ul. Karpackiej nr 41 oznaczenia ulic „Kar-
packa” i „Bieszczady”, postawienie dużego oznaczenia nazwy 
ul. Karsińskiej na rogu ul. Karsińskiej i ul. Tucholskiej; na wjeź-
dzie z ul. Dąbrowskiego w ul. Pniewską oznaczenie, że na te-
renie obowiązują skrzyżowania równorzędne; wymalowanie po-
ziomych znaków drogowych na rozgałęzieniu się ul. Prusimskiej, 
że jest to skrzyżowanie równorzędne; wymalowanie poziomych 
znaków wskazujących strefę „Tempo 30” oraz skrzyżowania 
podporządkowane, tam, gdzie ona obowiązuje; namalowanie na 
wys. ul. Dąbrowskiego nr 385 na jezdni ulicy podporządkowanej, 
oznaczenia podporządkowania ruchu;
j) w zakresie ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU:
- by ul. Santocka była na powrót ulicą główną względem której 
inne są podporządkowane; wprowadzenie na Krzyżownikach-
-Smochowicach zakazu wjazdu Tirów, z wyjątkiem tych, które 
mają pozwolenie; przy wyjeździe z Biedronki na ul. Dąbrowskie-
go 399 zrobienie nakazu skrętu w prawo; zrobienie ul. Mrowiń-
skiej dwukierunkową; rozważenie zrobienia z ul. Lemierzyckiej 
drogi jednokierunkowej albo ustawienie zakazu zatrzymywania 
się samochodów; rozważenie usunięcia zamknięcia dla ruchu 
samochodowego dojścia ul. Łebskiej do ul. Dąbrowskiego; roz-
ważenie zamknięcia (np. barierkami) dla ruchu samochodowego 
ul. Biskupińskiej na wys. rzeczki Bogdanki;
k) w zakresie PARKOWANIA:
- ustanowienie zakazu parkowania na odcinku ul. Suliszewskiej 
od skrzyżowania z ul. Santocką na długości posesji ul. Santocka 
22 (obręb 22 arkusz 16 działka 108/2) na chodniku i na północnej 
części ulicy; na parkingu naprzeciwko poczty na ul. Słupskiej 25, 
ustanowienie ograniczenia czasowego parkowania do 1h;  usta-
nowienie zakazu zatrzymywania się po wschodniej stronie ul. Su-
łowskiej na fragmencie odpowiadającym długości nieruchomości 
Poczty;
l) w zakresie KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
- wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Drogowców, Trzcia-
neckiej; przy utwardzaniu Polanowskiej; wybudowanie studzie-
nek deszczowych; zoptymalizowanie efektywności kanalizacji 
deszczowej na ul. Wejherowskiej, w tym zrobienie studzienki 
deszczowej na wys. Lidla; na rogu ul. Bartoszyckiej i ul. Polanow-
skiej zrobienie zbiornika na deszczówkę; wybudowanie dodat-

kowej studzienki na skrzyżowaniu ul. Gorajskiej z ul. Santocką;  
zrobienie zbiornika na deszczówkę albo lepsze wyprofilowanie 
drogi (by się woda nie zbierała) na jezdni ul. Chodzieskiej na 
rogu z ul. Białośliwską; na wys. ul. Międzyzdrojskiej 18 albo zro-
bienie drugiej studzienki deszczowej albo przebicie się z ulicy, 
przez chodnik, w kierunku zachodnim na działki niezabudowa-
ne, by tam woda spływała; odwodnienie rogu ul. Meliorantów 
i ul. Architektów, bo gromadzi się tam woda (np. poprzez wy-
kopanie płytkiego rowu obok); zrobienie odpływu deszczówki 
na dojściu ul. Lubowskiej do ul. Braniewskiej; przeczyszczenie 
(udrożnienie) kanałów kanalizacji deszczowej prowadzących do 
Krzyżanki;
m) w zakresie ZIELENI:
- regularne przycinanie zieleni wzdłuż ul. Słupskiej; regularne 
koszenie trawy i dbanie o teren przy skrzyżowaniu ul. Margo-
nińskiej i ul. Wyrzyskiej; regularne koszenie pasu drogi między 
ul. Izbicką a ul. Charzykowską (obr/ark 22/20, działki: 8/54, 8/55, 
9/42, 9/43, 9/44); regularne koszenie trawy na skwerku u zbiegu 
ul. Polanowskiej, Czaplineckiej i Człuchowskiej;
n) w zakresie KOSZY NA ŚMIECI:
- postawienie więcej koszy na śmieci, w szczególności przy dro-
gach; postawienie więcej koszy na ul. Leśnowolskiej, w tym przy 
szkole;  postawienie kosza na śmieci pod sklepem „Żabka” na ul. 
Międzyzdrojskiej 27; postawienie dodatkowego kosza na śmieci 
przy Smochy Pumptruck; przestawienie gdzie indziej kosza na 
śmieci, który stoi na północno-zachodnim rogu skrzyżowania 
Santocka/Sianowska; postawienie dużego śmietnika na ul. Żu-
raszka;
o) w zakresie SŁUPKÓW I BARIEREK:
- postawienie barierek na rogach skrzyżowania Santocka/Sia-
nowska; na wys. posesji ul. Lubowska 51A, postawienie po po-
łudniowej stronie drogi ul. Lubowskiej, jeszcze jednego słupka, 
o 30 cm bardziej na południe od już istniejącego; postawienie 
słupków z boku garbów na ul. Chodzieskiej;
p) w zakresie ODŚNIEŻANIA i SPRZĄTANIA:
- częstsze odśnieżanie zimą ul. Grudziądzkiej, Gniewskiej, Bra-
niewskiej, Oleckiej; chodnika na ul. Trzebiatowskiej; Rogoziń-
skiej, Lemierzyckiej;
r) w zakresie INNYCH KWESTII:
- zrobienie kładki w miejscu przecięcia ul. Łagowskiej z rzeczką 
Krzyżanką; dokonanie analizy, gdzie na Krzyżownikach-Smo-
chowicach powinno się zainstalować lustra drogowe; zamonto-
wać lustra drogowe na ul. Santockiej; rozważyć zrobienia prze-
zroczystych ekranów akustycznych przy Smochy-Pumptruck od 
strony ul. Maszewskiej i Myśliborskiej.
Zarząd Zieleni Miejskiej
- ścięcie trawy i krzaków dookoła rzeczki Krzyżanki po południo-
wej stronie ul. Dąbrowskiego, by powstał teren rekreacyjny dla 
mieszkańców;
- posadzenie przy płocie ogrodzenia jakichś niewielkich choinek 
na północno-zachodnim rogu skrzyżowania Sianowska / Santoc-
ka, by ludzie nie wchodzili na trawnik.
Zarząd Transportu Miejskiego
- zbudowanie utwardzonego przejścia (np. schodków) ze skrzy-
żowania na ul. Margonińskiej i ul. Wyrzyskiej do przystanku au-
tobusowego „Kołobrzeska n/ż”;
- takie zaprojektowanie tras, by jeden z kursów do Auchan Swa-
dzim jechał przez ul. Sianowską;
- podwyższenie przystanku „Kołobrzeska”, by mieszkańcom się 
łatwiej wsiadała i wysiadało z autobusu.
Aquanet S.A.
- utworzenie kanalizacji po południowej stronie ul. Dąbrowskie-
go, Słupskiej od ul. Człopskiej do wiaduktu Słupska; zrobienie 
kontroli zaworów do studzienek na ul. Mrowińskiej i jeśli zajdzie 
taka potrzeba, to dokonanie modernizacji; dokonanie kontroli 
nawierzchni przy przepompowni na ul. Pelplińskiej;  wybudowa-
nie publicznej toalety w centrum Krzyżownik-Smochowic;
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- wykupienie przez Miasto ulicy Wyrzyskiej, obr/ark 20/46, dział-
ki: 38/29 i 38/7
- wykupienie ul. Międzyzdrojskiej w zakresie w jakim leży na 
gruntach prywatnych
- przeanalizowanie, czy na działkach mieszczących się między 
nieruchomością ul. Łebskiej 32 a ul. Łebska 40, mógłby powstać 
supermarket
- rozważenie powstania parkingu na terenie między ul. Międzyz-
drojską a ul. Nad Jeziorem, na północnej części działki 12 obr/
ark 22/10
Miejska Pracownia Urbanistyczna
- opracowanie koncepcji ładu przestrzennego ryneczku na 
ul. Muszkowskiej
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
- zabezpieczenie terenu dawnej strzelnicy znajdującej się przy 
ul. Przytocznej;
- zrobienie monitoringu na głównych skrzyżowaniach i wlotach 
komunikacyjnych do Krzyżownik-Smochowic
- zrobienie monitoringu w przejściach podziemnych na ul. Dą-
browskiego;
Wydział Transportu i Zieleni
- zrobienie drogi rowerowej po północnej stronie ul. Gorajskiej, 
na ul. Polanowskiej, ul. Beskidzkiej
- dokończenie drogi rowerowej na ul. Sianowskiej
- zrobienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego między 
ul. Karlińską a ul. Muszkowską
- zrobienie drogi pieszo-rowerowej na wiadukcie na ul. Santoc-
kiej na fragmencie, gdzie teraz przechodzą piesi
- zainstalowanie przy podziemnych przejściach pod ul. Dąbrow-
skiego przy poręczach szyn (np. metalowe profile ocynkowane), 
po których można by było rower pchać pod górę, bądź spuszczać 
go w dół
- stworzenie placu zabaw bliżej przystanku PKP Poznań - Wola
- posadzenie drzew i postawienie więcej ławek na placu zabaw na 
rogu ul. Architektów i ul. Starogardzkiej
- opracowanie koncepcji rekreacyjnego zagospodarowania po-
zostałej części działki na której znajduje się plac zabaw na rogu 
ul. Starogardzkiej i ul. Architektów
- częstsze opróżnianie koszy na śmieci na terenie Smochy Pump-
truck
- regularne sprzątanie terenu między Biedronką na ul. Dąbrow-
skiego nr 399 a ul. Santocką
- koszenie i przycinanie zieleni w przejściu znajdującym się na 
północ od nieruchomości ul. Łebska 15 i dochodzącym do odno-
gi ul. Warpnowskiej
- dbanie o przycinanie zieleni obok drogi rowerowej biegnącej 
wzdłuż ul. Słupskiej
- skoszenie działki przy ul. Sianowskiej 45
Wydział Ochrony Środowiska
- postawienie ekranów akustycznych oddzielających Tor Poznań 
od Krzyżownik-Smochowic po obydwu stronach ul. Dąbrowskie-
go, stworzenie punktu pomiaru czystości powietrza, regularne 
czyszczenie rzeczki Krzyżanki, oczyszczenie zbiornika retencyj-
nego znajdującego się w pobliżu ul. Międzyzdrojskiej
Straż Miejska
- skontrolowanie sposobu parkowania pojazdów między 
ul. Muszkowską a ul. Karlińską; przeprowadzenie wśród miesz-
kańców Krzyżownik-Smochowic akcji informacyjnej, by sprzątać 
po psie
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
- skierowanie więcej patroli Policji na teren Smochy Pumptruck 
na rogu ul. Maszewskiej i ul. Myśliborskiej; wprowadzenie wię-
cej patroli Policji z radarami na ul. Sianowskiej i ul. Słupskiej; 
wprowadzenie częstszych kontroli rejonu ul. Muszkowskiej; aby 
na terenie Zachodniego Klina Zieleni odbywały się patrole kon-
ne Policji;

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
- stworzenie przychodni lekarskiej z pełną fizjoterapią; zainter-
weniowanie w sprawie bezdomnych, co śpią przed kościołem pw. 
Imienia Maryi albo na ławeczce na ul. Muszkowskiej; dostoso-
wanie dla osób niepełnosprawnych (w tym wózków) zejścia na 
Smoczą plażę w Krzyżownikach
Wydział Sportu 
- stworzenie infrastruktury saneczkowej na górce, która znajduje 
się między dwoma stawami, położonymi na północ od ul.  Be-
skidzkiej 35; robić lodowiska zimą, poprzez wylanie wody na 
jakiejś utwardzonej powierzchni; wyremontowanie i rozbudowa-
nie (w tym o siłownie zewnętrzną) starego placu zabaw, który 
znajduje się przy ul. Przytocznej 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
- regularne wycinanie trawy na plaży miejskiej w Krzyżownikach-
-Smochowicach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
- przeprowadzenie kontroli na Krzyżownikach-Smochowicach 
hałasu, który wytwarza Tor Poznań
Zakład Lasów Poznańskich
- w umowie dzierżawy z Akademią Kreatywnego Futbolu dot. 
boiska przy ul. Przytocznej, wprowadzenie zapisu zobowiązują-
cego AKF do ustawienia toitoi’a, który będzie otwierany przez 
trenerów AKF na czas treningów i meczy, po to, by trenujący 
i  goście nie załatwiali swych potrzeb fizjologicznych na pobli-
skich terenach; opracowanie harmonogramu koszenia trawy 
i  jego realizowanie na terenach zielonych położonych wzdłuż 
ul. Przytocznej na wschód od niej; zalesienie terenu położone-
go na północ od ul. Beskidzkiej; udostępnienie mieszkańcom do 
kąpieli dwóch oczek wodnych (obr/ark 25/12 działka 14), znajdu-
jących się na północny-wschód od nieruchomości ul. Beskidzka 
35 (w tym wycięcie dojścia z ul. Beskidzkiej, przycięcia zieleni 
dookoła oczek wodnych oraz oczyszczenia samych oczek); upo-
rządkowanie lasu ze śmieci, zerwanych gałęzi i pni drzew; ozna-
kowanie tras dla biegaczy w Zachodnim Klinie Zieleni
Wydział Oświaty 
- rozbudowanie Przedszkola nr 14
Wydział Gospodarki Komunalnej
- lepsze dbanie o porządek na ul. Łobżenickiej; czyszczenie ze 
śmieci terenu dookoła rzeczki Krzyżanki, w szczególności po 
południowej stronie ul. Dąbrowskiego; pilnowanie sprzątania 
śmieci w rejonie ogródków działkowych na ul. Stobnickiej; częst-
sze sprzątanie ul. Międzyzdrojskiej w okresie letnim; sprzątanie 
działki na ul. Międzyzdrojskiej 19
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- utwardzenie, choćby tłuczniem, terenu na przejeździe kolejo-
wym linii nr 351 przecinającym ul. Lutycką położonym wzdłuż 
ul. Lutyckiej po północno-zachodniej stronie ul. Lutyckiej
Orange Polska S.A.
INEA S.A
- położenie światłowodów internetowych na Krzyżownikach-
-Smochowicach, w rejonach, gdzie jeszcze nie ma, a w szczegól-
ności na ul. Beskidzkiej, ul. Karpackiej i na ul. Wituchowskiej
Lidl sp. z o.o.
- ustawienie przy / w Lidlu na ul. Wejherowskiej 4 w Poznaniu 
bankomatu

Przemysław Polcyn
Przewodniczący Rady Osiedla
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 Zdrowie najważniejsze tak zazwyczaj mówimy, a już przy 
składaniu życzeń ,zdrowia  tego najwięcej życzymy. Bezpośrednio 
duży wpływ na nasze zdrowie  ma środowisko w jakim żyjemy, a co 
robimy abyśmy żyli w przyjaznym dla zdrowia środowisku – każdy 
niech spróbuje sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszy pro-
blem, który ma duży wpływ na czystość  powietrza to w jaki spo-
sób ogrzewamy nasze mieszkania. Nie będę wymieniał czym można 
palić ani jaką technikę palenia stosować, temat rzeka, ale apeluje 
o  jedno nie palmy ŚMIECIAMI, a niestety w kilku miejscach na-
szego osiedla proceder ten jest stosowany. Oczywiście Eko patrol 
Straży Miejskiej kilkanaście razy interweniował na wezwania miesz-
kańców i wystawił kilka mandatów, ale pewne luki prawne sprytnie  
pozwalają unikać stosownej kary, co niektórym  ale całe szczęście, 
że do czasu i w następnym sezonie grzewczym takie czyny będą ka-
rane. Z  mojej strony wskażę kilka tematów związanych z naszym 
osiedlem, które z racji położenia w sąsiedztwie Zachodniego Klina 
Zieleni miasta Poznania, wydaje się być osiedlem pięknym, zielo-
nym, czystym, terenów których bez mała pół Europy nam zazdrości. 
Pięknie prawie jest, ale nie do końca bo NIE JEST CZYSTO, gdyż 
mamy do czynienia z totalnym zjawiskiem zaśmiecania naszego śro-
dowiska czym się da  i na każdym kroku i nie chodzi o pojemniki 
i kosze na śmieci, ale o to że w bardzo wielu miejscach, wielu miesz-
kańców naszego osiedla rzuca wszelakie odpady gdzie popadnie, 
a to pod płot sąsiada w krzaki itp. Powtórzę się po raz kolejny śmieci 
te nie przyjechały  gdzieś z daleka, „produkcja” w większości odby-
wa się TU na miejscu. Choć w pobliżu stoi okazały kosz na śmieci 
to po co do kosza naprawdę czy to tak trudne zadanie? Z czego to 
wynika oprócz braku kultury, brak słów. Koszy na śmieci co roku 
przybywa na naszym osiedlu, często odbywają się wizje w terenie 
z przedstawicielami jednostek miejskich od ZDM po WGK UM Po-
znania i za każdym razem napotykamy na nowe miejsca zwane DZI-
KIMI WYSYPISKAMI ŚMIECI  o różnej skali. Przytoczę przykład 
okolic ulic Pniewska, Wejherowska w tym rejonie znajduje się kilka 
koszy na śmieci, a jaki widok można zastać – setki wszelakich opako-
wań, najczęściej po  napojach, ilość jest przerażająca i takich miejsc  
mamy prawie  na każdej ulicy - PLAGA jednym słowem . Wiosna 
jest czasem porządków, ale porządkując swoje posesje, działki  nie 
róbmy to kosztem naszego środowiska porzucając odpady gdzie po-
padnie. A mamy kilka możliwości legalnego składowania odpadów 
[śmieci ]. Pierwsza  to pojemnik na odpady, którego posiadanie jest 
naszym obowiązkiem, teoretycznie na każdej posesji takowy powi-
nien się znajdować, dodatkowo mamy segregacje śmieci w workach 
i pojemnik na odpady bio, co jest nowością od 1 stycznia 2018 r. 
Kolejną możliwością jest Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów zwany GRATOWOZEM, KTÓRY NA NASZYM OSIE-
DLU PEŁNI DYZUR W  2 WYZNACZONYCH MIEJSCACH  
w  dniach 21 kwiecień, 7  lipiec i 6 październik. Pierwszy parking 
przy obiekcie sportowym ul .Braniewskiej w godz. 8.05-8.35, a drugi 
punkt ul. Santocka/ Karlińska –parking przed kościołem  w godz. 
8.45- 9.15. Do GRATOWOZU można oddać –zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, 
farby, rozpuszczalniki, tusze, kleje itp. w szczelnych opakowaniach. 
Działa też firma odbierając bezpłatnie z domu duże  elektrośmieci 
–zgłoszenia telefoniczne  Tel.222233300. Odpady problemowe firma 
ORDO w naszym rejonie odbiera 2 razy w roku w wyznaczonych ter-
minach – szczegóły na stronie internetowej każdy rejon w inny dzień 
przykładowo 12 rejon - 15 marca i 6 grudnia, a 13 rejon -  4 czerwca 
i 10 grudnia. Przypominam również o stałych punktach tzw. GRA-
TOWISKACH 1. Przy ul.28 czerwca 1956 nr. 284 [przy byłym sta-
dionie Lecha] – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
8- 17, w soboty w godz. 7 -14. Drugi punkt przy ul. Wrzesińskiej 12  
godziny otwarcia jw. trzeci punkt w Suchym Lesie ul. Meteorytowej, 
teren składu odpadów czynny pn-pt godz. 7-20 w sb. 7 - 14. Kolejny 
problemowy temat to psie kupy, a raczej nie sprzątanie przez właści-

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSWTO
PRZEDE WSZYSTKIM

cieli   a przypominam, że cały czas są do pobrania w siedzibie Rady 
Osiedla worki na psie odchody za darmo i każdą ilość, dyżur w każdą 
środę od 18 do 19, zapraszamy też do współpracy w celu zwiększe-
nia punktów gdzie by można było pobierać worki na psie odchody, 
temat śmierdzący, ale też trzeba się z nim zmierzyć  i próbować do-
trzeć do jak największej ilości potencjalnych odbiorców.   Zaprasza-
my mieszkańców do włączenia się do proekologicznej akcji, która 
co roku jest przeprowadzana tj. WIOSENNE PORZĄDKI, która 
na naszym osiedlu odbędzie się w dniach 13 i 14 kwietnia, będzie 
można pobrać worki na śmieci i rękawice, a w wyznaczonych punk-
tach składować zebrane odpady. Tyle na temat porządków czas teraz 
na temat bezpieczeństwo. Temat bardzo poważny i niestety w ostat-
nim czasie wielu z nas dotknął bezpośrednio, a dokładniej WŁA-
MANIA  do naszych mieszkań, skala procederu w rejonie jeżyckich 
osiedli nasiliła się od miesiąca grudnia. Policja powołała specjalna 
grupę  i udostępniła numer telefonu przeznaczony dla mieszkańców 
jeżyckich osiedli (Tel. 730026269).  Odbyły się także spotkania funk-
cjonariuszy Policji z mieszkańcami, jedno na komisariacie przy ul. 
Kochanowskiego, drugie w siedzibie Rady Osiedla, umieszczamy też 
w tym wydaniu gazetki ulotkę. Od początku roku pełni na naszym 
Osiedlu dyżur Mobilny Komisariat Policji w rejonie tzw. ryneczku, 
okolice ulic Karlińskiej i Muszkowskiej  w godz. 13.00-19.30 w wy-
znaczonych dniach. W miesiącu marcu  5, 14 i 28 marca.  W czasie 
tego dyżuru można bezpośrednio zgłaszać zawiadomienia o prze-
stępstwach. Mobilny Komisariat to pierwsze tego rodzaju auto 
w Wielkopolsce. Przypominam też o korzystaniu z Krajowej Mapy 
Zagrożeń, na której można wskazywać różne zagrożenia określone 
w 24 kategoriach. Mapa naprawdę się sprawdza, kilka spraw które 
zgłosiłem zostały odpowiednio załatwione. Zapraszamy na cotygo-
dniowe dyżury Rady Osiedla w  każdą  środę w godz. 18-19,  w czasie 
których jest czynny telefon, na który też można zgłaszać  sprawy - tel. 
786208910, a także mailowo na adres porządek@rada.org.pl

Opr. Witold Puchalski

KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ – JEŻYCE
ul. Kochanowskiego 16, 

60-846 Poznań, tel. 61 84 122 11 lub 61 84 122 12

STOP WŁAMANIOM!

1. PODCZAS NIEOBECNOŚCI W DOMU: SPRAWDŹ CZY 
WSZYSTKIE DRZWI I OKNA SĄ ZAMKNIĘTE,
2. PAMIĘTAJ O URUCHOMIENIU SYSTEMU ALARMOWEGO,
3. POPROŚ SĄSIADA O ZWRÓCENIE UWAGI NA TWÓJ DOM 
PODCZAS DŁUŻSZEGO WYJAZDU,
4. ZADBAJ O OŚWIETLENIE CIEMNYCH OBSZARÓW WO-
KÓŁ DOMU,
5. UNIKAJ PRZECHOWYWANIA W DOMU ZNACZNYCH 
KWOT PIENIĘDZY I WARTOŚCIOWEJ BIŻUTERII.

W RAZIE POZYSKANIA WAŻNYCH INFORMACJI
ZWIĄZANYCH Z WŁAMANIAMI PROSIMY O KONTAKT

POD CAŁODOBOWYM
 NR  TEL. 730 026 269 

(NR PRZEZNACZONY
DLA MIESZKAŃCÓW JEŻYCKICH OSIEDLI)
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Biegać każdy może
 - Czy tak jest rzeczywiście?- pytam 
Michała Garczyńskiego, profesjonalne-
go biegacza, kochającego sport i wszel-
ką aktywność związaną z ruchem.
 - Oczywiście, bo bieganie to naj-
prostsza forma aktywności fizycznej, 
potrzebujemy jedynie odpowiedniego 
obuwia i trochę chęci.
 - Czy łatwiej jest biegać samemu 
czy w grupie?
- Przyjemniej i weselej jest biegać 
w grupie. Grupa motywuje do wyjścia 
z domu, nawet w brzydką pogodę.
 - Dlaczego założył Pan biegającą 
grupę na naszym Osiedlu?
 - Grupa powstała wiosną 2017 
roku. Obecnie liczy ona około 25 ak-
tywnych biegaczy. Ideą jej powstania 

było, zjednoczenie wszystkich biegaczy 
Osiedla. Tempo biegu dobrane jest do 
całej grupy. Wykonujemy też ćwiczenia 
dla usprawnienia całego ciała.
 - Czy macie ulubione miejsca do 
biegania?
 - Oczywiście. Naszą ulubioną ścież-
ką biegową jest ulica Nad Jeziorem. 
Niestety jest ona utwardzona, a do 
biegania najlepszym miejscem jest las, 
łąka, polna droga. Mamy też własne 
koszulki, z których jesteśmy bardzo 
dumni.
 - Jak można z Wami biegać?

 - Biegamy w każdy poniedziałek, 
o   odzinie 19:00 bez względu na po-
godę czy porę roku. Zbieramy się 
w siłowni, w budynku West Point przy 
ul. Wichrowej 1. Okoliczny parking 
umożliwia przyjazd samochodem na 
miejsce zbiórki. Czekamy na każdego 
kto zechce do nas dołączyć. Nie ma 
ograniczeń wiekowych. Osoby chętne 
dołączyć do Grupy lub spróbować swo-
ich sił zapraszamy do kontaktu z nami 
przez profil na Facebooku (www.fa-
cebook.com/groups/smochowicebie-
gaja),mailowo(smochowicebiegaja@
group.facebook.com)  lub po prostu 
prosimy przyjść na miejsce zbiórki. Pa-
miętajcie ruch to zdrowie. Zadbajcie 
z nami o swoją kondycję. Zapraszamy!

Rozmawiała
Bożena Stradowska - Adamska

Harmonogram imprez sportowo-rekreacyjnych 2018
19-20 maja - XX Wyścig kolarski
26 maja - VI Smochowicki Bieg Po Zdrowie
9-10 czerwca - Smochy Festiwal  2018
16 czerwca - Piłkarki Turniej o Smoczy Puchar
16-17 czerwca - Smochy Cup – Turniej Tenisowy
22.06- 31.08 - KINO PLENEROWE [w każdy wakacyjny piątek]
15-16 września - Rajd Rowerowy i Festiwal Kierski

Michał Garczyński
– twórca grupy osiedlowych biegaczy,
fot. arch. prywatne Michał Garczyński

My w grupowych koszulkach, fot. arch. prywatne Michał Garczyński


