
Rok 2021, rok pełen obaw jak 
też pełen nadziei. Obaw o nasze 
zdrowie i naszych najbliższych, 
o prace,wakacje. Nadziei że pan-
demia się skończy, bo w końcu 
nabierzemy odporności i wróci-
my do normalności. Tak zapewne 
będzie ale na tą chwile cierpliwie 
musimy znosić wszelkie trudno-
ści,przestrzegać obostrzeń, za-
szczepić się. Cóż ale żyje się dalej 
i trzeba funkcjonować dalej mimo 
tylu problemów. Rada Osiedla 
działa cały czas, sesje odbywają 
się w pierwszy poniedziałek mie-
siąca w trybie zdalnym, link ak-
tualny podawany jest na stronie 
internetowej www.krzyzowniki-
-smochowice.pl

Dyżury w każdą środę w go-
dzinach 18.00-19.00 w różnych 
wersjach,stacjonarnie w siedzibie 
Rady Osiedla, w trybie zdalnym 
poprzez platformę Zoom, tele-
fonicznie tel. 786208919 jak też 
mailowo można zgłaszać tematy 
na porzadek@rada.org.pl

DZIAŁAMY, nie ma co rąk za-
łamywać po prostu robić swoje 
a że jest wiele pracy przed nami 
to trzeba działać planowo. W tym 
roku będzie zrealizowanych kil-
ka inwestycji na naszym Osiedlu 
min. odcinek ul. Trzebiatowskiej 
i Tczewskiej, Białośliwskiej,Mro-
wińskiej, Przybrodzkiej. Zmiany 
organizacji ruchu na ul. Wejhe-
rowskiej, Gorajskiej,Człuchow-
skiej. Kilka kamer monitoringu 
miejskiego.Zamontowany będzie 
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kosz w kształcie serca na nakrętki 
plastikowe,kosze na śmieci,ławki.

Zorganizowany będzie Smo-
chy Festiwal 2021 w dniach 3-4 
lipca, z racji pandemii sytuacja 
jest dynamiczne i termin i formuła 
festiwalu może ulec zmianie ale 
przygotowani jesteśmy do zorga-
nizowania tej imprezy, która przy-
nosiła nam tyle radości. Kino ple-
nerowe i przedstawienia teatralne 
dla dzieci, warsztaty też się od-
będą,proszę zaglądać na stronę 
internetową i gablot Rady Osie-
dla, tam będą podawane aktualne 
komunikaty o wydarzeniach. Po-

wstanie też plac zabaw i wybieg 
na piesków.

Proszę też zadbać o porzą-
dek na naszym Osiedlu, zwracać 
uwagę na harmonogram wywozu 
śmieci, gabarytów czy też grato-
wozu.

Zapraszam do włączenia się 
do co rocznej akcji proekolo-
gicznej Wiosenne porządki 2021 
w dniach 23-25 kwietnia,Zapew-
niamy worki na śmieci,rękawice, 
dajmy przykład innym że można 
zadbać o swoje otoczenie

 Witold Puchalski 
Przewodniczący Zarządu Osiedla

 Krzyżowniki- Smochowice
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SPRAWOZDANIE Z WYDARZEŃ NA OSIEDLU 
ORAZ PRACY 

Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
1.Od  początku  roku  odbyły  się  4  sesje  Rady  Osiedla 

w trybie zdalnym poprzez platformę ZOOM. Kolejne plano-
wane są także w tym trybie, dane do logowania będą poda-
wane na stronie internetowej Rady Osiedla.

2. Podczas sesji podjęto następujące Uchwały.
-Projekt planu wydatków na rok 2021.
- Ustalenie  zakresu  prac  remontowych miejskich  chod-

ników i ulic.
- Zaopiniowanie  projektu  uchwały Rady Miasta Pozna-

nia w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Poznania na rok 
2021.

- Przyjęto  sprawozdanie  roczne z działalności   Zarządu 
Osiedla za rok 2020.

- Złożono wniosek do MPU  o ujęcie uwag dotyczących 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego; 
W  rejonie  ulic  Białoborska  i  Słupska  ‘.Dla  którego  odbył 
się 2 etap konsultacji  społecznych w dniach 14-31 grudzień 
2020 r.

3.  Przeprowadzony  został  do konsultacji  z mieszkańca-
mi,  projekt  budowy  ulicy Dziwnowskiej,  trwają  prace  nad 
tym projektem ze środków Rady Osiedla.

4.  Przypominany  że  od  31  pażdziernika  2020  r.,  został 
otwarty  dla  mieszkańców  teren  po  dawnej  szkółce  leśnej 
w Krzyżownikach  . Około 60 hektarów  terenu do  spacero-
wania i spędzania czasu na  łonie przyrody.Teren o unikato-
wej  roślinności  a dokładnie połączenie  lasu  z  fragmentami 
roślinności  ogrodowej. Otwarto  na  tą  chwile  otwarte  są    3 
wejścia  od  strony  ul.  Polanowskiej,Słupskiej  i  Białobor-
skiej.  Przeprowadzono prace  zabezpieczające. W  tym  roku 
planowane są kolejne prace porządkujące ten teren.

5. Przeprowadzono nasadzenia 46 drzew, głównie grabu 
a także lipy na placu zabaw przy ul. Architektów, na którym 
zamontowano także 2 nowe ławki ze środków Rady Osiedla.

6.  Na  obiekcie  sportowo-  rekreacyjnym    przy  ul.  Bra-
niewskiej  wymieniono  część  siedzisk  na  trybunie  a  także 
przeprowadzono remont nawierzchni kortu tenisowego. Za-
danie finansowane ze środków Rady Osiedla. W roku 2021 
planowany  jest  montaż  furtki  od  strony    ulicy  Tczewskiej 
a także kosza w kształcie serca na nakrętki plastikowe.

7. Obiekt ZZM przy  ul. Maszewskiej  dzięki  dofinanso-
waniu przez Rade Osiedla  , zyskał  tablice na ogłoszenia, 2 
tablice z  regulaminem obiektu  i 4 kosze na  śmieci. W  tym 
roku planowane są nasadzenia roślinności.

8. W  roku  2020  zrealizowano  zadanie  montażu  30  no-
wych koszy na  śmieci,wszystkie zamontowane ze  środków 
Rady Osiedla. W roku 2021 zaplanowano montaż kolejnych 
koszy. Lokalizacje montażu można zgłaszać na   porzadek@
rada.org.pl

9.Zamontowano  kamerę  monitoringu  miejskiego 
na  obiekcie  rekreacyjnym  przy  ul.  Przytocznej    jest  to  już 
5  kamera  na  naszym  Osiedlu,  wszystkie  są  zamontowa-
ne ze środków Rady Osiedla. W roku 2021 planowany  jest 
montaż kolejnych  kamer, trwa ustalanie lokalizacji między 
innymi ma się pojawić na ryneczku przy ul.Muszkowskiej

10. Od zeszłego  roku przy przystanku Braniewska przy 
ul.Sianowskiej, zamontowany jest automat biletowy. A od 1 
marca działa Rower Miejski, na naszym Osiedlu są 2 stacje 
– na tzw. Kozim Rynku przy zbiegu ulic Słupska/Międzyz-
drojska i ryneczku przy ul. Muszkowskiej.

11.  W  dniu  11  listopada  odsłonięto  uroczyście  tablice  
przy  ul.  Przytocznej,Poznańskiego  Szlaku  Fortecznego- 
Wzgórze Berlińskie.

12. Zgłoszono kilka dzikich wysypisk śmieci do odpowied-
nich jednostek miejskich,z których większość  została usunięte.

13.  Przeprowadzany  jest  co miesiąc  przegląd  obiektów 
sportowo-rekreacyjnych  na  naszym  Osiedlu,  utrzymywa-
nych ze środków Rady Osiedla.

14.  Przeprowadzono  równanie  dróg  gruntowych  na  na-
szym Osiedlu.

15.  Zwycięskie  projekty  z  naszego  Osiedla  w  ramach 
PBO 2021 będą realizowane w tym roku. Profesjonalny wy-
bieg,plac  zabaw dla  psów  jest w  trakcie  ustalania  projektu 
i zakresu prac porządkowych.

Projekt  Festiwale,Kino  Plenerowe,kulturalne  lato,  będzie 
realizowany  od  końca  maja,planowane  są    piątkowe  seanse 
filmowe, przedstawienia  teatralne dla dzieci a przede wszyst-
kim Smochy Festiwal 2021, termin 3-4 lipca ale wiadomo jaką 
mamy sytuacje związaną z pandemią w jakiej ostatecznie for-
mule podamy w odpowiednim czasie.Cały czas zarezerwowa-
ne  mamy  koncerty  zespołu  Raz  Dwa  Trzy,Majki  Jeżowskiej 
i Francesco Napoli.Przewidziane są też inne atrakcje ale ich re-
alizacje będą zależały od sytuacji.Najważniejsze zdrowie i bez-
pieczeństwo wszystkich uczestników wydarzeń.

16. W miesiącu marcu  uruchomiono  dodatkowy  dyżur, 
w każdą środę w godz.17-18 w siedzibie Rady Osiedla tak-
że w trybie zdalnym, mający na celu pomoc przy wypełnia-
niu wniosków o wymianę pieca w ramach programu Kawka 
bis.   W  dniu  10 marca  w  dyżurze  uczestniczył  pracownik 
Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP, który 
udzielił niezbędnych informacji na temat programu.

17. Do 5 lutego 2021  przyjmowane były wnioski o sieć 
wodociągową j kanalizacji sanitarnej.

18.  Przeprowadzono  akcje  pilotażową  „Masz  flagę? 
Bierz flagę”.

W siedzibie Rady Osiedla w czasie środowych dyżurów, 
można otrzymać flagę Rzeczpospolitej Polski oraz Powstania 
Wielkopolskiego.Warunkiem jest  wywieszanie flag w trak-
cie obchodzonych świąt państwowych  oraz okresu rocznic 
powstania wielkopolskiego. Akcja jest pilotażowa  ilość flag 
jest ograniczona, przy dużym zainteresowaniu akcja będzie 
powtórzona w drugiej połowie roku 2021.

19.    Rada  Osiedla  wznowiła  dyżury  w  siedzibie  Rady 
Osiedla, co środę w godz. 18-19.Utrzymana zostaje też wer-
sja  zdalna  przez  platformę  zoom,  ID88379157794.Telefon 
w  czasie  dyżuru  786208919,  można  też  zgłaszać  tematy 
na maila porzadek@rada.org.pl

                                       
                 Witold Puchalski
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Planowane i realizowane ważniejsze inwestycje
Zakres prac Etap prac (stan na dzień 11 marca 2021 roku)
Rozbudowa monitoringu wizyj-
nego na osiedlu

Osiedle przygotowało i złożyło wniosek grantowy w 2020 roku w celu pozyskania dodatkowych środków 
w 2021 roku na realizacje kolejnych punktów na skrzyżowaniach Sianowska/Leśnowolska, Sianowska/
Santocka,  Chodzieska/Człuchowska,  Wejherowska/Pniewska).  Wniosek  nie  uzyskał  dofinansowania. 
Kwotę wkładu własnego przekazaliśmy do WZKiB na cząstkową  realizacje projektu. Czekamy na  in-
formacje co do możliwości realizacyjnych w podanych punktach. Wstępny planowany termin realizacji 
zadania jest do końca 2021 roku.

Rozbudowa placu zabaw przy 
ulicy Przytocznej

Zakończono realizację.

Przebudowa placu w rejonie 
ulic Karlińska/Sułowska/Musz-
kowska

Zakończono realizację.

Budowa przepustu na cieku 
Krzyżanka w ul. Łagowskiej 
w Poznaniu wraz z budową 
chodnika w ul. Łagowskiej 
na odcinku od przepustu do ul. 
Kościerzyńskiej

Zadanie zostało wykonane przez ZDM. Realizacja zadania przez ZDM obejmowała wykonanie przepustu żelbe-
towego oraz chodnika z kostki betonowej. Odbiór techniczny odbył się 29 kwietnia, miesiąc przed planowanym 
odbiorem na koniec maja 2019 roku. Jednakże w ramach wygranego grantu Rada Osiedla wskazała również wyko-
nanie oświetlenia oraz usytuowanie koszy na śmieci, które to elementy nie znalazły się w projekcie wykonawczym 
ZDMu. Niepełne wykonanie projektu grantowego zgłosiliśmy i wyjaśniamy zaistniała sytuację w celu uzupełnienia 
inwestycji o brakujące elementy.

Budowa ulicy Łebskiej, Kociew-
skiej, Żukowskiej oraz Łagow-
skiej

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic.
Na spotkaniach z mieszkańcami (w grudniu 2019 roku) ustalono nieuzupełnianie tej inwestycji o chodniki, 
w trybie miejskiego programu „Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności”. Zgłoszono do Miej-
skiego Inżyniera Ruchu wniosek o aktualizację Stałej Organizacji Ruchu. W celu dodatkowej konsulta-
cji z mieszkańcami w celu umożliwienia wyznaczenia miejsc parkingowych na tych ulicach prosiliśmy 
mieszkańców o zgłoszenia propozycji do 17 sierpnia 2020 roku. Zgłoszono zaledwie 6 wniosków, z tego 
tylko 3 dotyczyły wskazania proponowanych do wyznaczenia miejsc parkingowych. Ze względu na tak 
nikłą  ilość  złożonych wniosków  (nie wiemy  co  było  powodem;  brak  zainteresowania  czy  pozyskania 
informacji) przedłużyliśmy zbieranie wniosków do końca października, a następnie do końca 2020 roku. 
Nie wpłynęły już żadne kolejne wnioski. Zebrane dotychczas wnioski zostaną przekazane do Miejskiego 
Inżyniera Ruchu celem uwzględnienia w projektowanej nowej Stałej Organizacji Ruchu dla tych ulic.

Utwardzenie nawierzchni ulic 
Trzebiatowska i Tczewska 
(od Trzebiatowskiej do Myśli-
borskiej) – etap I

Istniała gotowa dokumentacja budowlana, opóźnienie w wykonaniu pierwotnego projektu związane było 
z wymogiem uregulowania spraw własnościowych istniejących instalacji Aquanet S.A. w pasie drogo-
wym. Przygotowywana na początek roku procedura przetargowa została wstrzymana ze względu na zgło-
szenie przez AQUANET planowanej na 2021 rok inwestycji na ulicy Tczewskiej (pomiędzy Myśliborską 
a Lubowską). W związku z otrzymaną informacją podjęto decyzje o podzieleniu tej  inwestycji na dwa 
etapy, co wymagało przeprojektowania dokumentacji i było przyczyną kolejnego opóźnienia. Inaczej re-
alizacja inwestycji w całości musiałaby być przesunięta, prawdopodobnie już bez zabezpieczenia środków 
na  jej  realizację,  co  stanowiło  by  zagrożenie  dla  realizacji  tego  zadania w  ogóle.  Projekt  uzgodniono 
z gestorami mediów. Ogłoszono przetarg na realizacje I etapu budowy, czekamy za rozstrzygnięciem prze-
targu. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca czerwca 2021 roku, co umożliwi płynne 
przejście do realizacji II etapu czyli ulicy Tczewskiej (od Myśliborskiej do Lubowskiej).

Utwardzenie nawierzchni ulicy 
Tczewskiej (od Myśliborskiej 
do Lubowskiej) – etap II

Istniała gotowa dokumentacja budowlana budowy ulic Trzebiatowskiej i Tczewskiej. Przygotowywana na początek 
roku procedura przetargowa została wstrzymana ze względu na zgłoszenie przez AQUANET planowanej na 2021 
rok inwestycji na ulicy Tczewskiej (pomiędzy Myśliborską a Lubowską). Podjęto decyzje o podzieleniu tej inwe-
stycji na dwa etapy, co wymagało przeprojektowania dokumentacji i było przyczyną kolejnego opóźnienia. Inaczej 
realizacja inwestycji w całości musiałaby być przesunięta, prawdopodobnie już bez zabezpieczenia środków na jej 
realizację, co stanowiło by zagrożenie dla realizacji tego zadania w ogóle. Utwardzenie tego odcinka (II etap) nastąpi 
po modernizacji instalacji przez AQUANET, która ma zostać zrealizowana do lipca 2021 roku. Dochowanie termi-
nów przez AQUANET umożliwi zakończenie robót budowlanych do grudnia 2021 roku.

Budowa ulicy Architektów Trwają prace projektowe w oparciu o konsultowane z mieszkańcami koncepcję budowy dróg oraz koncep-
cję kanalizacji deszczowej. Rada Osiedla uchwałą (z 25.05.2020) zaopiniowała pozytywnie przedstawio-
ny wstępny projekt zawierający zgłoszone uwagi mieszkańców. Czekamy za zakończeniem prac projek-
towych i przekazaniem dokumentacji wraz z kosztorysem inwestycji. Wstępny planowany odbiór gotowej 
dokumentacji budowlanej planowany był na koniec pierwszego półrocza 2020 roku, został przedłużony 
kolejny raz do końca I kwartału 2021 roku ze względu na wymaganą ponowną  (już trzecią z kolei) pro-
cedurę uzgodnień z Miejskim Inżynierem Ruchu. Budowa ulicy planowana jest po ustaleniu wysokości 
potrzebnych nakładów w oparciu o przygotowany kosztorys oraz znalezieniu źródeł finansowania.

Projekt i budowa (osobno) ulic 
Starogardzka, Geodetów, Drogo-
wców, Meliorantów, Czerskiej, 
Skarszewskiej, Tucholskiej, 
Karsińskiej, Sępoleńskiej, Pel-
plińskiej (część)

Została wykonana koncepcja budowy ulic (w tym mijanki, miejsca postojowe itd.), do której mieszkańcy 
w trakcie konsultacji zgłosili uwagi i wnioski; zostały one przyjęte w koncepcji. Na tej podstawie, po-
przedzony szczegółowymi badaniami geotechnicznymi gruntów, został opracowany projekt odwodnienia 
tych ulic w dwóch wariantach (odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnych lub do cieku Krzy-
żanka). Po uzyskaniu finansowania realizacji budowy ulicy Architektów, jako ulicy zbiorczej, planujemy 
rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami wykonania zadań inwestycyjnych w trybie „Realizacja inwestycji 
lokalnych z udziałem ludności”.
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Budowa chodnika po stronie po-
łudniowej na ulicy Wejherowskiej 
na odcinku od ulicy Drogowców 
do ulicy Starogardzkiej

Uchwałą nr XVIII/87/VIII/2020 z dnia 03.08.2020 Rada Osiedla przekazała zadanie „Projekt chodnika 
ul. Wejherowska” wraz  z  środkami na  jego  realizację do planu finansowego Zarządu Dróg Miejskich. 
Pismem z dnia 28.09.2020 ZDM odmówił przyjęcia do realizacji tego zadania na 2021 rok.

Budowa placu zabaw i wybiegu 
dla psów na terenach przy ulicy 
Starogardzkiej

Obecnie trwają prace projektowe i przygotowawcze. Realizacja zadania planowana jest do końca 2021 
roku.

Budowa ulicy Białośliwskiej Zakończyły się prace projektowe w oparciu o konsultowaną z mieszkańcami koncepcję budowy drogi.
Jako źródło finansowania budowy zostały wskazane środki na budowę dróg lokalnych na lata 2020-2023. Przekaza-
no środki finansowe na realizację zadania do Zarządu Dróg Miejskich.
Zakończyły się procedury przygotowania do realizacji inwestycji.
Wstępny, planowany termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania w IV kwartale 2020 roku 
został przesunięty przez PIM w związku z informacją uzyskaną z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o planowa-
nej wymianie infrastruktury gazowej w ulicy w lipcu i sierpniu 2021 roku. Inwestycja budowy brakującego odcinka 
ulicy Białośliwskiej rozpocznie się wspólnie z rozpoczęciem prac związanych z wymianą instalacji gazowej i jej 
planowane zakończenie ma nastąpić do końca 2021 roku.

Budowa ulicy Mrowińskiej 
(od Lubosińskiej do Przybrodz-
kiej) oraz Przybrodzkiej

Zakończyły się prace projektowe w oparciu o konsultowaną z mieszkańcami koncepcję budowy drogi. 
Ustalone zostało źródło (ogólnomiejskie) finansowania inwestycji. Inwestorem zastępczym są Poznańskie 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  Zakończyła się aktualizacja dokumentacji projektowej, trwają przygoto-
wania do ogłoszenia postepowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia przetargu kwiecień/maj 
2021 roku. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca 2021 roku.

Budowa ulicy Elbląskiej 
od ulicy Polanowskiej do ulicy 
Gniewskiej

Zakończono realizację.

Budowa ulicy Puckiej od ulicy 
Tczewskiej do Elbląskiej

Wykonanie zadania inwestycyjnego następuje w trybie „Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności” 
przez Stowarzyszenie. Zakończyło się wyjaśnianie z PSG spraw dotyczących ewentualnej modernizacji ist-
niejącej infrastruktury gazowej w przypadku potwierdzenia położenia dotychczasowej infrastruktury gazowej 
w sposób kolidujący z realizacją budowy drogi.

Budowa ulicy Leśnowolskiej 
od ulicy Sianowskiej do ulicy 
Łagowskiej wraz z uzupełnie-
niem skrzyżowania Sianowska/
Leśnowolska o czwarte przejście 
dla pieszych

W związku z dotychczasowymi informacjami (od WSG) o planowanych na wiosnę 2020 roku pracami 
modernizacyjnymi infrastruktury gazowej przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wstrzyma-
no  realizację przebudowy ulicy Leśnowolskiej wraz  z  uzupełnieniem  skrzyżowania Sianowska/Leśno-
wolska o czwarte przejście dla pieszych. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. przez cały ten czas 
nie zdołała wybrać projektanta i w związku z tym podjęła decyzje o realizacji swojej inwestycji w trybie 
„zaprojektuj i zbuduj”. Zostały zakończone negocjacje i podpisano umowę z realizacją inwestycji wymia-
ny infrastruktury gazowej do końca listopada 2021 roku. W związku z zaistniała sytuacją ZDM podjął 
się w ramach bieżących uzgodnień w projektowanej dokumentacji WSG Sp. z o.o. rozważyć możliwość 
równoległej inwestycji przebudowy ulicy lub przekazaniu zadania do realizacji WSG Sp. z o.o. jako in-
westorowi zastępczemu. Konkretne decyzje podjęte zostaną po uzgodnieniu dokumentacji projektowej 
przebudowy infrastruktury gazowej przez WSG Sp. z o.o.

Bezpieczna droga do szkoły - 
malowanie przejść dla pieszych 
w ciągu ulicy Santockiej wraz 
z montażem progów wyspowych

Zakończono realizację.

Montaż progów wyspowych 
na ulicy Słupskiej w miejscach 
wskazanych przez Osiedle

Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2020 roku.
Obecnie trwa ocena oddziaływania z możliwością korekty SOR.

Montaż progów zwalniających 
na ulicy Beskidzkiej (2 szt.) 
w kierunku ulicy Lutyckiej

Zakończono realizacje.

Montaż progów zwalniających 
na ulicy Maszewskiej (2 szt.) 
i ulicy Człuchowskiej (4 szt.)

Została zatwierdzona dokumentacja Stałej Organizacji Ruchu przez MIR polegającej na usytuowaniu 1 
szt. progów zwalniających na ulicy Maszewskiej na odcinku od Lubowskiej do Polanowskiej oraz 3 szt. pro-
gów zwalniających na ulicy Człuchowskiej na odcinku od Sianowskiej do Polanowskiej. Przekazano środki 
finansowe na realizację zadania do Zarządu Dróg Miejskich. Wykonano próg na ulicy Maszewskiej. Wybrano 
w procedurze przetargowej wykonawcę progów na ulicy Człuchowskiej. W związku z przerwą technologiczną 
(okres zimowy) planowany termin realizacji zadania określono do końca czerwca 2021 roku.

Montaż progów zwalniających 
na ulicy Trzcianeckiej pomię-
dzy Lęborską a Trzebiatowską 
(1 szt.) i pomiędzy Lubowską 
a Myśliborską (1 szt.)

W związku z brakiem możliwości zaprojektowania realizacji drugiego progu zwalniającego na ulicy Ma-
szewskiej na odcinku od Lubowskiej do Polanowskiej oraz czwartego progu zwalniającego na ulicy Człu-
chowskiej na odcinku od Sianowskiej do Polanowskiej zaproponowano w ramach tych samych środków 
zaprojektowanie progów na ulicy Trzcianeckiej. Projekt Stałej Organizacji Ruchu  został  zatwierdzony 
i zostanie wprowadzony do końca czerwca 2021 roku.

Projekt i budowa ulicy Dziw-
nowskiej wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem

Jako źródło finansowania wykonania projektu zostały wskazane środki na budowę dróg lokalnych na lata 
2020-2023.  Przekazano  środki  finansowe  na  realizację  zadania  w  zakresie  wykonania  projektu  ulicy 
do Zarządu Dróg Miejskich. Wybrano firmę projektową,  trwają prace projektowanie,  które pierwotnie 
miały być zakończone do końca 2020 roku. 27 listopada biuro projektowe zgłosiło prośbę o uzgodnienie 
projektu. W grudniu 2020 roku zostały przeprowadzone spotkania z mieszkańcami dotyczące projektu. 
Zgłoszone uwagi zostały przekazane do biura projektów. Czekamy na zaktualizowaną dokumentacją pro-
jektową wraz z kosztorysem inwestorskim.
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Projekt i budowa ulicy Sytkow-
skiej wraz z odwodnieniem

Jako źródło finansowania wykonania projektu zostały wskazane środki na budowę dróg lokalnych na lata 
2020-2023.  Przekazano  środki  finansowe  na  realizację  zadania  w  zakresie  wykonania  projektu  ulicy 
do Zarządu Dróg Miejskich.
W ramach projektu planowano zaprojektowanie parkingu samochodowego, rowerowego, stacji Roweru 
Miejskiego itp.
Wykonanie ulicy Sytkowskiej wraz z odwodnieniem umożliwia w kolejnych etapach przebudowy (wraz 
z odwodnieniem) ulic Chodzieskiej i Czarnkowskiej oraz ulic do nich dochodzących.
W związku z włączeniem inwestycji przebudowy ulicy Sytkowskiej do planowanej  inwestycji przebu-
dowy Węzła Wola wstrzymano projektowanie. Do niezależnego projektowania ulicy Sytkowskiej można 
powrócić po zakończeniu planowanych konsultacji społecznych rozwiązań „Węzła Wola” i przedstawie-
nia rozwiązań projektowych umożliwiających indywidualne wykonanie ulicy Sytkowskiej bez ponoszenia 
nakładów utraconych przy wykonaniu „Węzła Wola”.

Budowa oświetlenia ulicy Cho-
dzieskiej na odcinku od ulicy 
Człuchowskiej do ulicy Czarn-
kowskiej

Zakończono realizację.

Montaż lamp oświetleniowych 
w rejonie Biskupińska 10

Właścicieli linii energetycznej zezwolił na montaż lamp. ZDM w uzgodnieniu z INEA zlecił INEA wyko-
nanie instalacji oświetleniowej. Realizacja ma nastąpić do końca I półrocza 2021 roku.

Przejęcie na stan ZDM oświetle-
nia ulicy Oleckiej 

Obecnie w wykonaniu jest umowa realizacyjna z SEM. Realizacja zadania ma nastąpić do 31 marca 2021 
roku.

Wirska (remont chodnika 
po stronie południowej)

Zakończono realizację.

Wykonanie chodnika w ulicy 
Budzyńskiej na odcinku od Cho-
dzieskiej do Białośliwskiej

Zakończono realizację.

Remont chodnika na ul. Cho-
dzieskiej na odcinku od Dąbrow-
skiego do Białośliwskiej oraz 
od Budzyńskiej do Sianowskiej

Wskazano zadanie do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich ze środków powierzonych w planie finan-
sowych Zarządu Dróg Miejskich na 2021 rok. Pismem z 28.09.2020 ZDM wstępnie przyjął to zadanie 
do realizacji w 2021 roku wskazując omówienie inwestycji w trakcie spotkania w I kwartale 2021 roku. 
ZDM podtrzymał wcześniejszą decyzje i przyjął zadanie do wykonania w 2021 roku.

Remont nawierzchni jezdni 
ulicy Kołobrzeskiej na odcinku 
od ulicy Białogardzkiej do ulicy 
Sianowskiej

Zadanie (według informacji ZDMu z dnia 11.10.2019 roku) było wstępnie ujęte w planie zadań Zarządu 
Dróg Miejskich na 2020 rok.
Z  powodu  „obcięcia”  środków  celowych  na  2020  rok  o  blisko  90% zadanie  nie może  być wykonane 
i oczekiwać będzie na znalezienie środków na jego realizacje.

Remont nawierzchni jezdni ulicy 
Gorajskiej na odcinku od ulicy 
Santockiej do ulicy Prusimskiej

Zadanie (według informacji ZDMu z dnia 11.10.2019 roku) było wstępnie ujęte w planie zadań Zarządu 
Dróg Miejskich na 2020 rok.
Z  powodu  „obcięcia”  środków  celowych  na  2020  rok  o  blisko  90% zadanie  nie może  być wykonane 
i oczekiwać będzie na znalezienie środków na jego realizacje.

Remont chodnika łącznika ulicy 
Owczarskiej z ulicą Muszkow-
ską

Działka na której znajduje się chodnik nie jest w zarządzie ZDMu.
W celu realizacji zadania zawnioskowano o zmianę zarządzającego tą działką z WGN na ZDM, celem 
umożliwienia realizacji zadania przez ZDM.

Podwyższenie bezpieczeństwa 
ruchu na wiadukcie w ulicy 
Dąbrowskiego, nad ulicą Lutyc-
ką, przy skrzyżowaniu z ulicą 
Czarnkowską

We wstępnych założeniach elementami poprawy bezpieczeństwa ma być ograniczenie prędkości na nitce 
północnej (wylotowej) wiaduktu w ciągu Dąbrowskiego (nad ulicą Lutycką) do 50km/h; wprowadzenie sepa-
racji pasów poprzez wprowadzenie linii ciągłej uzupełnionej o tablice uchylne U-24 z elementami odblasko-
wymi; podział pasów lewy tylko do jazdy na wprost (w DK92), prawy jazda na wprost (w DK92) oraz zjazd 
w „starą Dąbrowskiego” oraz skręt w prawo (w ulicę Czarnkowską). Rozważenie skrócenia o jeden segment 
(przy ulicy Czarnkowskiej) bariery odgradzającej jezdnie od pobocza na wiadukcie w ciągu ulicy Dąbrowskie-
go, dla polepszenia widoczności dla kierujących wyjeżdżających z ulicy Czarnkowskiej. Zatwierdzona doku-
mentacja przekazana została do ZDMu. Zadanie oczekuje na realizacje przez ZDM.

UWAGA!  Konkurs „Zielony Poznań 2021”
 Nadchodzi wiosna a z nią prace w ogrodach.

Z wielką przyjemnością przypominamy, że wzorem lat poprzednich pragniemy przystąpić do Konkursu 
„Zielony Poznań”.

Nasze Osiedle  ma wielką szansę startować z kilkudziesięcioma zgłoszeniami ogrodów, balkonów czy terenów 
przyległych .  Jesteśmy przecież bardzo zielonym Osiedlem a niektóre ogrody są wzorcowe.

Niestety do tej pory, mieliśmy bardzo mało zgłoszeń.
Odbiło się to na możliwości uzyskania nagród, których ilość zależy od ilości zgłoszeń.

Dlatego, już dzisiaj prosimy o przygotowanie swoich ogrodów  i śmiałe wypełnienie druków konkursowych.
 Zapewniamy, że wizytacja Komisji konkursowej nie absorbuje  właścicieli  nieruchomości  a daje szansę podziele-

nia się swoją pracą i jej efektami.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Zielony Poznań”.

Komisja Konkursowa RO
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W  Poznaniu  obowiązuje  zakaz  palenia 
w kominkach i piecach kiepskiej jakości pa-
liwem.        

Centrum zarządzania kryzysowego Mia-
sta Poznania apeluje by zrezygnować ze spa-
cerów  i  uprawiania  sportu  na  świeżym  po-
wietrzu w czasie smogu (prasa- styczeń, luty 
2021).

Co to jest smog?  To  chmura  toksycz-
nych  pyłów  i  gazów.  Powstaje  w  wyniku 
naszej działalności i niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych- mgły, brak wiatru.

Jak powstaje smog? Powstaje w wyni-
ku wymieszania mgły z dymem i spalinami. 
Mgła powstaje na skutek zetknięcia zimnych 
warstw powietrza, nad zimną ziemią i napły-
wającym  ciepłym,  wilgotnym  powietrzem. 
Wykrapla  się  wówczas  woda w  postaci  za-
wiesiny  z  dymem  i  samochodowymi  spali-
nami. W ten sposób do atmosfery dostają się 
szkodliwe związki chemiczne:  tlenek siarki, 
tlenek  azotu  oraz  substancje  stałe-  pyły  za-
wieszone  zawierające  wielopierścieniowe 
węglowodory  aromatyczne  (  szczególnie 
rakotwórczy – benzopiren).Do pyłów zawie-
szonych zalicza się także sól morską, ziarna 
węgla,  cząsteczki  substancji  chemicznych 
oraz związki chemiczne – rtęć, arsen ,kadm, 
nikiel- zaabsorbowane przez drobiny węgla.

Pyły zawieszone  są  zanieczyszczeniem, 
które w największym stopniu zagrażają zdro-
wiu  .Drobne  pyły,  które  potrafią  zaledwie 
w ciągu minuty dotrzeć do układu oddecho-
wego,  krwionośnego,  przenikać  do  tkanek, 
a nawet przez łożysko. Wpływają niekorzyst-
nie na rozwój płodu i przyczyniają się do roz-
woju wad wrodzonych.

Światowa  Organizacja  Zdrowia  WHO, 
Unia Europejska oraz Polska ustaliły normy 
dla dopuszczalnego, maksymalnego stężenia 
pyłu zawieszonego.

W  Polsce  norma  dobowa  wynosi:  40 
a w Poznaniu  zimą 2021 roku oznaczono 88 
mikrogramów tego pyłu na metr  sześcienny 
powietrza. Wartość ta może być przekroczo-
na 35 razy w ciągu roku (zgodnie z normą !) 

WWA (wielopierścieniowe węglowodo-
ry aromatyczne) Benzopiren i Benzen wpi-

Smog zawisł nad Poznaniem i okolicami
sane  są  na  listę  najgroźniejszych  związków 
chemicznych wywołujących nowotwory.

Dopuszczalny  średnioroczny  poziom  stę-
żenia WWA to 1nanogram na metr sześcienny. 

Zanieczyszczone  powietrze  przyczynia 
się do rozwoju chorób układu sercowo-naczy-
niowego. Powoduje między innymi udary nie-
dokrwienne mózgu, miażdżycę, niewydolność 
serca,  nadciśnienie  tętnicze,  chorobę  niedo-
krwienną mózgu i zburzenia rytmu serca.

Pyły, rakotwórcze substancje, tlenki azo-
tu, związki siarki  i   metale ciężkie przyczy-
niają  się  do  rozwoju  nowotworów,  w  tym 
raka  płuc,  który  jest  najczęściej  występują-
cym nowotworem złośliwym w Polsce.

Zanieczyszczone  powietrze  sprzyja  też 
rozwojowi m.in. raka pęcherza. Bez  wątpie-
nia ma też związek z występowaniem astmy 
i  alergii.  Badania  dowodzą,  że  zanieczysz-
czone  powietrze  zaostrza  astmę,  wpływa 
na  zwiększoną  umieralność  na  przewlekłą, 
obturacyjną chorobę płuc, a także przyczynia 
się  i  zaostrza  występowanie  przewlekłych 
postaci zapalenia płuc i oskrzeli.

Smog  powoduje  też  zaburzenia  płod-
ności u kobiet  i u mężczyzn, przyczynia się 
do  obniżenia  poziomu  testosteronu  i  uszka-
dza plemniki. U kobiet może być przyczyną 
przedwczesnego porodu.

Rodzaje smogu.  Występuje  zimą  i  la-
tem w  określonych  sytuacjach  pogodowych 
w  przestrzeniach  gdzie  występują  mgły 
i brak wiatru- kotlinach górskich i gęsto za-
budowanych miastach gdzie tworzą się kotli-
ny betonowe.

Smog zimowy występuje  w  miesią-
cach od listopada do stycznia.. W jego skład 
wchodzą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlen-
ki węgla, sadza i trudno opadające pyły. Jest 
kwaśny.                                                                                  

Smog tropikalny-fotochemiczny po-
wstaje w miesiącach  letnich  .Pod wpływem 
promieni słonecznych, fal radiowych z zanie-
czyszczeń powstają:  azotan acetylu, aldehy-
dy, ozon, tlenki węgla, tlenki azotu i węglo-
wodory. Jest silnie drażniący. 

W Polsce występuje w miastach  z  inten-
sywnym  transportem  (Kraków,  Warszawa) 

w 2020 roku w Poznaniu.
Polska jest w czołówce państw z najbar-

dziej zanieczyszczonym powietrzem w Euro-
pie. (Podstawowym paliwem jest węgiel ka-
mienny i jego pochodne oraz węgiel brunatny 
najbardziej pyłotwórczy)

Podstawowym  systemem  grzewczym 
są piece silnie pyłotwórcze, a nasze Osiedle 
Krzyżowniki-    Smochowice  kilkakrotnie 
było  notowane  w  czołówce  najbardziej  za-
nieczyszczonych osiedli Poznania.

Szanowni Państwo – Sąsiedzi!
Teraz  my  musimy  podjąć  wysiłek 

a  przede  wszystkim  decyzję  o  działaniu 
ograniczającym nasz wkład w emisję zanie-
czyszczeń powietrza. Niektórzy oszczędzają 
(mamy  bardzo  trudny  czas)  i  palą  w  nocy, 
jakby  skrycie,  jakby  delikatniej  z  nadzieją, 
że wiatr rozniesie zanieczyszczenia i nie za-
szkodzi.

Dym wyczuwamy i wdychamy wszyscy, 
w domach i na ulicy. Pył wyniesiony wysoko 
spadnie na ziemię z opadami atmosferyczny-
mi- deszczem i śniegiem. Z wodą zanieczysz-
czenia  dostaną  się  do  gleby,  wód  podziem-
nych i potem wszystkie te trucizny zjadamy 
w roślinach i mięsie zwierzęcym. Wodę pitną 
czerpiemy z Warty do której spływają wody 
podziemne  i  ścieki.  Dla  miasta  Poznania 
woda czerpana  jest z ujęcia pod dnem War-
ty.  Uzdatniana  chemicznie  przesyłana  jest 
do sieci wodociągowej.

Musimy uświadomić sobie  , że sami się 
trujemy. Obniżamy swoją odporność, choru-
jemy,  przyczyniamy  się  do  wcześniejszych 
zgonów. 

Możemy  ograniczyć  naszą  szkodliwą 
działalność. 

Podejmijmy  decyzję  ,rozważmy  możli-
wość  wprowadzenia  zmian  .Skorzystajmy 
z  dostępnych  dofinansowań.  Poprawmy  ja-
kość powietrza na Naszym Osiedlu, wymień-
my stare piece- „kopciuchy”   na  takie które 
emitują  mniej  szkodliwych  zanieczyszczeń. 
Zadbajmy o zdrowie Swoje i Sąsiadów.

Barbara Jastrzębska

Zapraszamy do biblioteki
 

W  listopadzie  2020  Sejm  RP  ustanowił  Stanisława  Lema,  Kr-
zysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza 
Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego patronami roku 2021. 

Na  temat  Stanisława  Lema  przeczytamy  w  następujących, 
dostępnych  w  F16,  pozycjach:  „Awantury  na  tle  powszechnego 
ciążenia” Tomasza Lema, „Wysoki zamek” Stanisława Lema, „Lem: 
życie  nie  z  tej  ziemi” Wojciecha  Orlińskiego,  „Boli  tylko  gdy  się 
śmieję...:  listy  i  rozmowy”  Stanisława  Lema.  O  życiu  i  twórczości  
Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego  można  dowiedzieć  się  więcej  z 
książki pod tytułem „Żołnierz, poeta, czasu kurz: wspomnienia o Kr-
zysztofie Kamilu Baczyńskim”  pod  redakcją Zbigniewa Wasilewsk-
iego,  a  na  temat Cypriana Kamila Norwida  przeczytamy w  pozycji 
Aliny Witkowskiej „Wielcy romantycy polscy: Mickiewicz, Słowacki, 
Krasiński, Norwid”.

W F16  znajdziemy wiele książek,  których  autorem  jest Tadeusz 

Różewicz. Warto wspomnieć,  że powstały filmowe  i  teatralne adap-
tacje utworów Różewicza i są to: „Białe małżeństwo” , „Opadły liście 
z drzew” oraz „ Piwo”.

O ostatnim, ale nie mniej ważnym, patronie roku 2021 kardynale 
Stefanie Wyszyńskim, poczytamy w publikacji Ewy Katarzyny Czac-
zkowskiej „Kardynał Wyszyński: biografia”.  

A co z nowościami? Nowymi książkami dla czytelników dorosłych 
są między innymi:

- „Plaża od nowa: ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu” 
Anny Solak, 

-  „Modelki  z  Dubaju”  Marcina  Margielewskiego.  Książka  jest 
drugą,  po  „Byłam  arabską  stewardesą”,    pozycją  tego  autora  w 
księgozbiorze naszej filii,

- „Firefly lane” Kristin Hannah. Innymi tytułami tej autorki, które 
można wypożyczyć w F16 są:  „Nocna droga”, „Wielka samotność”, 
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„Rzeczy, które czynimy z miłości”, „Prawdziwe kolory”, „Na domow-
ym froncie” oraz bestsellery: „Słowik” oraz „Zimowy ogród”,

- historyczna powieść, której akcja dzieje się w ponurych czasach 
drugiej  wojny  światowej  to  „Wróbel  w  getcie”    Kristy  Cambron  z 
cyklu „Ukryte arcydzieło”,

- czas po drugiej wojnie światowej jest również tłem dla kryminału 
„Ocalone” Kate Furnivall,

- „Teodor Hoppe idzie do nieba” Iwony Partyki jest pozycją pełną 
magicznego kaszubskiego realizmu, w której dziejąca się miłosna his-
toria rozpatrywana jest bardzo szeroko. Historia ta potrafi czytelnika 
nie tylko rozbawić, ale również skłonić do refleksji,

-  „Skrawek  pola”  Kasi  Bulicz-Kasprzak  jest  obyczajową 
powieścią, która rozpoczyna cykl: „Saga wiejska”,

-  „Żałobnica”  Roberta  Małeckiego  to  kolejny,  po  „Zadrze”  
kryminał  tego  autora,  który  można  wypożyczyć  w  F16.  Nasz 
księgozbiór zawiera również zbiór opowiadań „Opowiem ci o zbrodni: 
historie  prawdziwe”, w  którym,  obok Małeckiego,  autorami  są  inni 
znani  pisarze  powieści  kryminalnych  jak  Katarzyna  Bonda,  Joanna 
Opiat-Bojarska czy Max Czornyj,

-  „Harda”  oraz  „Królowa”,  których  autorką  jest  Elżbieta 
Cherezińska, są historycznymi powieściami z cyklu „Harda”, 

-kryminalną  komedią  jest  książka  Marty  Obuch  „Do  trzech 
chłopów sztuka”,

- „Szepty spoza nicości” Remigiusza Mroza to trzeci tom z cyklu 
„Seweryn Zaorski”,  a  pozycja  „Wotum nieufności”  pierwszy  z  serii 
„W kręgach władzy”,

-  „Psychologia  miłości”  Bogdana  Wojciszke  jest  książką,  z 
której  czytelnik  dowie  się  o  odkryciach  współczesnej  psychologii, 
pozna  etapy miłości  oraz  różnice w  sposobach  komunikowania  się, 
odczuwania,  a  także  różnice  międzykulturowe  między  kobietami  i 
mężczyznami,

- nowościami w F16 są również kryminały z cyklu „Lipowo” Ka-
tarzyny Puzyńskiej.

Natomiast książkami dla czytelników młodszych i najmłodszych, 
które w ostatnim czasie  trafiły do F16 są:

- „Anka Skakanka” Agnieszki Chylińskiej,
-  „Cudowna  książka:  wszystkie  cudowne  historie”  autorstwa 

Raquel Jaramillo (pseud. R.J. Palacio), 
- „Stwory i potwory: atlas” Agnieszki Antosiewicz,
- „Klątwa Lucyny, czyli Tarapaty 2” Marty Karwowskiej i Katar-

zyny Rygiel, którą polecam szczególnie młodzieży. 
Wprawdzie luty mamy już za sobą, ale warto przypomnieć, że 19 

lutego  przypadały  548.  urodziny Mikołaja Kopernika. O Koperniku 

przeczytamy w następujących pozycjach: 
-  „Rozedrzeć  tajemnicę  sfer:  opowieść  biograficzna  o Mikołaju 

Koperniku”, której autorem jest Jerzy Cepik,
- „Ziemia i czasy Kopernika” Marii Boguckiej,
- „Dzieje myśli kopernikowskiej” Tadeusza Przypkowskiego.
Natomiast najmłodszym można zaproponować poniższe książki:
- „Mikołaj Kopernik: chłopak, który sięgnął do gwiazd” Marcina 

Przewoźniaka,
- „Droga do gwiazd: opowieść o Mikołaju Koperniku” Katarzyny 

i Pawła Ziemnickich,
Pozycji o kosmosie, które można polecić dzieciom jest więcej, to 

m.in.  „Niebo: encyklopedia” Przemysława Rudzia oraz „ Niesamow-
ity wszechświat” Karoliny Bąkowskiej.

W tym samym dniu co Kopernik - 19. lutego - urodziny obchodził 
również Jeff Kinney. Pisarz tego dnia świętował 50-te urodziny.  

Jeff Kinney  jest  autorem  znanego  cyklu  książek  dla  dzieci  pod 
tytułem  „Dziennik  Cwaniaczka”.  Na  podstawie  kilku  z  nich  ze-
kranizowano  zabawne  filmy,  o  które można  pytać w  następujących 
filiach Biblioteki  Raczyńskich:  F2,  Bibliotece  dla  dzieci,  F14,  F20, 
F26, F12/46, F36, F38, F49, FW/53, F59 oraz FN.

Na zakończenie chciałabym przypomnieć, że w Wypożyczalni w 
głównym gmachu  (pl. Wolności 19)  pełnoletni czytelnicy, nie mający 
zaległości  wobec  Biblioteki,  mogą  otrzymać  kody  do  platform  za 
darmo udostępniających  e-booki: Legimi  oraz Ebookpoint BIBLIO, 
natomiast w  FN,  F2, F 12/46 oraz F14 otrzymać można wyłącznie 
kody Legimi. 

Nowym  udogodnieniem  jest  możliwość  dokonania  z    poziomu 
konta  czytelnika  szybkiego  przelewu  za  opłaty  naliczone  tytułem 
przetrzymania wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

O szczegółach udostępniania kodów oraz możliwości dokonania 
przelewu przeczytać można na stronie internetowej Biblioteki.

W ostatnim słowie przypominamy, że na terenie F16 jednocześnie 
może przebywać 4. czytelników, a w placówce wciąż obowiązuje:

-  konieczność dezynfekcji rąk, 
-  nakaz noszenia maseczek,
-  zachowanie między sobą dwumetrowego odstępu.

Anna Kleiber
Godziny otwarcia F16:
Poniedziałek, środa, piątek: 13:00-19:00
Wtorek, czwartek: 9:00-14:30
Kontakt:
filia16@bracz.edu.pl

WIOSENNE 
PORZĄDKI 2021 

Akcja wiosenne porządki, będzie 
odbywała się w powiązaniu ze Światowym 
Dniem Ziemi, który przypada w dniu 22 kwi-
etnia i stanowi okazję do promowania  postaw 
proekologicznych oraz budowanie poczucia 
odpowiedzialności  za najbliższe otoczenie 
w tym wytwarzanie odpadów komunalnych .

Na naszym Osiedlu  akcja odbędzie się w 
dniach 23-25 kwietnia 2021 r.

Podczas środowych dyżurów Rady Osi-
edla w godzinach 18-19 i dodatkowo 24 
kwietnia w sobotę w godz.9.00-11.00, będą 
wydawane worki na śmieci i rękawice. 

Lokalizacja składowania worków z ze-
branymi odpadami . Zbieg ulic Chodzieska 
Człuchowska, Łobżenicka/  Margolińska, 
Beskidzka/Biskupińska, Nad Jeziorem/
Międzyzdrojska, Wejherowska/Starogardzka

Biletomat stacjonarny 
przy przystanku 

Braniewska 
na ul. Sianowskiej

Umożliwia doładowanie tPortmonetki  
i zakupu biletów sieciowych lub przedłużenie 
ważności biletów trasowanych na kar-
cie PEKA [wyłącznie  biletów trasow-
anych na taką samą trasę i taki sam okres 
obowiązywania] oraz zakup papierowych 
biletów jednorazowych. Płatność można 
dokonywać monetami, banknotami oraz 
za pomocą kart płatniczych , w tym także 
zbliżeniowych. Automat umożliwia także 
sprawdzenie stanu karty PEKA.

Klikając  w  instrukcje obsługi bilet-
omatu, można dowiedzieć się jak korzystać z 
automatu .. W razie awarii biletomatu należy 
zgłosić reklamacje



88

Tytuł czasopisma: „Nasze Krzyżowniki - Smochowice”
Numer: 4 (153) grudzień 2020
Wydawca: Miasto Poznań – Osiedle Krzyżowniki – Smochowice
Adres Wydawcy: Urząd Miasta Poznania Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 
61 – 706 Poznań
Redaktor Naczelna: Magdalena Ratajczak
Skład redakcji: Dorota Matkowska, Przemysław Polcyn, Witold Puchalski, Henryk Lubawy, Maciej Bedyński
Adres redakcji: Urząd Miasta Poznania Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 
61 – 706 Poznań
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Nakład: 5000 egz.   EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opra-
cowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tek-
stów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu 
nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Au-
tor przekazując swój utwór do publikacji przenosi 
na Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu 
w piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych po-
lach eksploatacji takich jak Internet. 

POZnan*KONTAKT 61 646 33 44

Oto zwycięskie projekty, w skrócie:
1. „Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne 
Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podo-
lany”
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłat-
nych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych 
w Kiekrzu, na Osiedlu Krzyżowniki – Smo-
chowice, Strzeszynie i Podolanach, skiero-
wanych do mieszkańców w każdym wieku. 
Założeniem projektu jest:
- organizacja festiwali na poszczególnych 
Osiedlach - m.in. SMOCHY FESTIWAL,
FESTIWAL KIERSKI, FESTIWAL 
STRZESZYŃSKI, w ramach których od-
będą się przedsięwzięcia muzyczne, tj. kon-
certy, występy młodych talentów muzycz-
no-wokalnych, lokalnych grup muzycznych, 
tanecznych, m
- organizacja wieczornych seansów LET-
NIEGO KINA PLENEROWEGO wraz 
z  warsztatami dla dzieci i dorosłych pod-
czas całych wakacji,
- organizacja teatralnych spektakli plene-
rowych,
- Festiwale wzbogacone będą o działania 
rekreacyjne, artystyczne, takie jak: warsz-
taty tematyczne, warsztaty rękodzieła ar-
tystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, 
rodzinne i indywidualne konkursy i quizy 
tematyczne, dmuchańce, malowanie twarzy 
itp, a wszystko to w luźnej atmosferze pik-
nikowej.

W edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 WYGRALIŚMY głosami mieszkańców Kie-
krza, Krzyżownik-Smochowic, Podolan i Strzeszyna dwa projekty rejonowe. Gratulujemy Wszyst-
kim, którzy zamiast marudzić i patrzeć na innych znaleźli niecałe 3 minuty czasu i elektronicznie, nie 
wychodząc z domu, oddali swoje głosy na te dwa projekty. DZIĘKUJEMY!

- organizacja całorocznych zajęć kultu-
ralnych - projekt polega na popularyzacji 
sztuk performatywnych /warsztaty ręko-
dzieła artystycznego, teatralne, muzycz-
ne, taneczne itp/ wśród mieszkańców w/w 
Osiedli. Zajęcia odbywałyby się pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów, animatorów.
2. „Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla 
psów”
Celem projektu jest aby na profesjonalnie 
wykonanych obiektach umożliwić osobom 
posiadającym psy wspólną zabawę ich pupi-
lów wraz z opiekunami oraz zabezpieczenie 
miejsca gdzie w sposób kontrolowany psy 
będą mogły podwyższać swoją koordynację 
ruchową i umysłową. 
Udostępnienie właścicielom psów takiego 
miejsca przyczyni się do zwiększenia bez-
pieczeństwa publicznego eliminując przy-
padki niezgodnego z prawem wypuszczania 
psów na ulicach oraz terenach do tego nie-
przystosowanych. 
Prowadzenie psa na smyczy przez całe jego 
życie z pewnością nie jest dobrym rozwią-
zaniem. Psy, które nie mają możliwości wy-
biegania mogą stać się agresywne i uciążli-
we, co w konsekwencji często prowadzi to 
do porzucania niesfornych pupili. Co zatem 
zrobić, żeby pies mógł się wybiegać zgodnie 
ze swoją naturą? Jedynym rozwiązaniem 
jest ogrodzony wybieg z placem zabaw dla 
psów usytuowany w przestrzeni miejskiej. 
W tym miejscu każdy właściciel czworono-

ga będzie mógł pozwolić mu na swobodny 
spacer i zabawę z innymi psami, co zapewni 
mu odpowiednią ilość ruchu w ciągu dnia. 
Wielu właścicieli psów boryka się z różny-
mi problemami dotyczącymi wychowania 
i rozumienia potrzeb gatunkowych psów. 
Często infrastruktura miejska nie pozwa-
la psom na zaspakajanie swoich potrzeb 
gatunkowych, co często jest powodem wy-
stąpienia zaburzeń środowiskowych i spo-
łecznych psów. Zwiększa się też frustracja 
właścicieli psów, gdy ich pupil zaczyna 
być nieprzewidywalny w swoich reakcjach 
i zachowaniach. Realizacja tego projektu 
przyczynić się może do zmniejszenia biega-
jących psów po ulicach, zwiększenia świa-
domości edukacji osób dorosłych i  dzieci. 
Miejsce to ma nauczać ludzi i zwierzęta 
wzajemnych interakcji, dostarczać wielu 
wspaniałych chwil nieskrępowanej zaba-
wy polepszając relacje miedzy psem i  jego 
opiekunem, pozwalając jednocześnie wła-
ścicielom na dyskusję i wymianę doświad-
czeń, zwiększając świadomość w różnych 
aspektach psich problemów.
Proponowane jest wykonanie ogrodzone-
go placu zabaw wyposażonego w elementy 
zabawowe dla psów jak: płotki do przeska-
kiwania, obręcze, równoważnie, pochylnie 
proste, pochylnie łamane, mostki, poręcze 
do przeskoków, tunele, talerzyki, platfor-
my, słupki do slalomu, labirynty dla psów 
dużych i małych. Niezbędnymi elementami 
w który musi być wyposażony plac zabaw 
dla psów to psia toaleta, kosze na psie od-
chody, kosze na śmieci, ławeczki, wieszaki 
na smycze i kagańce, regulamin. Na tere-
nach towarzyszących placowi zabaw dla 
psów, pełniącymi funkcję wybiegów, wyko-
nanie ogrodzenie tego terenu i uporządko-
wanie. 

Modernizacje przystanków

Zarząd Osiedla wystosował pismo do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z prośbą o kontrolę stanu technicznego infra-
struktury przystankowej dla przystanków autobusowych na  terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. W odpowiedzi Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu przeprowadził kontrole stanu technicznego infrastruktury przystankowej dla przystanków au-
tobusowych na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice oraz poinformował, że stwierdzone nieprawidłowości zostały zgłoszo-
ne służbom przystankowym, a wiaty przystankowe kwalifikujące się do pilnej wymiany zostały zgłoszone Grupie MTP. Wszyst-
kie uwagi do przystanków publikujemy w poniższym zestawieniu:

Lp. Nazwa przystanku Symbol Uwagi
1. Smochowice SMOC01 Wyrwany kosz z nawierzchni, zlecenie ponownego montażu
2. Leśnowolska LEKA02 Zatoka przystankowa zgłoszona do ZDM, uszkodzony rozkład jazdy zgłoszony MPK
3. Wichrowa WICH02 Zlecenie wymiany kosza na śmieci
4. Wichrowa WICH03 Zlecenie montażu ławki wolnostojącej
5. Międzyzdrojska MIED01 Zlecenie wymiany kosza na śmieci
6. Międzyzdrojska MIED02 Wiata przystankowa zgłoszona do MTP
7. Międzyzdrojska MIED03 Zlecenie wymiany kosza oraz montażu ławki wolnostojącej
8. Człopska CZKA01 Zlecenie wymiany kosza oraz montażu ławki wolnostojącej
9. Człopska CZKA02 Wyrwany kosz z nawierzchni, zlecenie ponownego montażu
10. Braniewska BRAN01 Zlecenie wymiany kosza na śmieci
11. Braniewska BRAN02 Zlecenie wymiany kosza na śmieci, wiata przystankowa zgłoszona do MTP
12. Łupowska LUPO01 Zlecenie wymiany kosza na śmieci oraz ławki
13. Łupowska LUPO02 Zlecenie wymiany kosza na śmieci
14. Słupska SLUP01 Zlecenie montażu ławki wolnostojącej
15. Słupska SLUP02 Zlecenie wymiany kosza oraz montażu ławki wolnostojącej
16. Stobnicka STOB01 Zlecenie wymiany kosza oraz montażu ławki wolnostojącej
17. Stobnicka STOB02 Zlecenie wymiany kosza, wiata przystankowa zgłoszona do MTP

Ponadto ZTM zwrócił uwagę, że konieczne będzie w kolejnych latach dokonanie wymiany nawierzchni wraz z kra-
wężnikami dla platformy przystankowych w lokalizacjach:

Lp.  Nazwa przystanku  Symbol  Ulica 
1. Kołobrzeska  KOLO01  Dąbrowskiego 
2. Kołobrzeska  KOLO02  Dąbrowskiego 
3.  Leśnowolska  LEKA02  Dąbrowskiego 
4.  Słupska  SLUP02  Słupska 

Seniorzy Krzyżownik-Smochowic w pandemii 
COVID-19 

Ostatnimi czasy rzeczywistość dnia codziennego nie dostarcza-
ła nam pozytywnych informacji. Seniorzy jednak nie  poddają 
się  angażują w zajęcia na wolnym powietrzu z trenerem senio-
ralnym. W miarę możliwości, sukcesywnie będziemy starali się 

zwiększać zajęcia na wolnym powietrzu, kolejne najprawdopo-
dobniej zaczną się po złagodzeniu ograniczeń.  

Przewodniczący Stowarzyszenia   
Zygmunt   PAWLIK


