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KINO PLENEROWE,
KULTURA NA JEŻYCACH

Wydarzenia wakacyjne za nami. Letnia aura po-
zwoliła nam w całości zrealizować zaplanowane se-
anse plenerowe, spektakle i warsztaty. Dziękujemy 
wszystkim, którzy z nami byli przez te 6 tygodni oraz 
tym, którzy przyczynili się do realizacji wydarzeń.

Bardzo dziękujemy miesz-
kańcom za oddane głosy 
na tegoroczne wydarzenia 
oraz zachęcamy do głoso-
wania, które odbędzie się 
w terminie 23 października 
- 20 listopada 
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Zakres prac Etap prac (stan na dzień 24 września 2020 roku)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego na osie-
dlu

Kamery na obiekcie przy ulicy Braniewskiej, obiekcie przy ulicy Maszewskiej oraz dwie kamery na skrzy-
żowaniu ulicy Santockiej i Dąbrowskiego (rondo) zostały włączone do Systemu Monitoringu Miejskie-
go. Osiedle przygotowało i złożyło wniosek grantowy w celu pozyskania dodatkowych środków w 2021 
roku na realizacje kolejnych punktów na skrzyżowaniach Sianowska/Leśnowolska, Sianowska/Santocka, 
Chodzieska/Człuchowska i Wejherowska/Pniewska). Czekamy na wyniki konkursu.

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Przytocz-
nej

Zakończono wszystkie etapy budowy ogrodzonego placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z miejscami 
wypoczynku wśród zieleni. Trwają prace projektowo-budowlane w zakresie montażu na placu monito-
ringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 
2020 roku.

Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/
Sułowska/Muszkowska

We wrześniu zakończyły się ostatnie prace budowlane związane z podłączeniem nowej instalacji oświe-
tleniowej. Obecnie wyjaśniane są niespójności w dokumentacji przetargowej związane z montażem 
punktu poboru energii zlokalizowanego w centralnej części ryneczku. 

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

Zadanie zostało wykonane przez ZDM. Realizacja zadania przez ZDM obejmowała wykonanie prze-
pustu żelbetowego 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 wykonanie oświetlenia oraz usytuowanie koszy na śmieci, które to elementy 
nie znalazły się w projekcie wykonawczym ZDMu. Niepełne wykonanie projektu grantowego zgłosili-
śmy i wyjaśniamy zaistniała sytuację w celu uzupełnienia inwestycji o brakujące elementy.

Budowa ulicy Łebskiej, Kociewskiej, Żu-
kowskiej oraz Łagowskiej

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic.
Na spotkaniach z mieszkańcami (w grudniu 2019 roku) ustalono nieuzupełnianie tej inwestycji o chod-
niki, w trybie miejskiego programu „Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności”. Zgłoszono 
do Miejskiego Inżyniera Ruchu wniosek o aktualizację Stałej Organizacji Ruchu. W celu dodatkowej 
konsultacji z mieszkańcami w celu umożliwienia wyznaczenia miejsc parkingowych na tych ulicach pro-
siliśmy 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 jest powodem; brak zainteresowania czy pozyskania 
informacji) przedłużamy zbieranie wniosków do końca października 2020 roku. Szczegóły w artykule 
na stronie internetowej www.krzyzowniki-smochowice.pl To już ostateczny termin, Państwa propozycje 
zostaną przekazane do Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Utwardzenie nawierzchni ulic Trzebiatow-
ska i Tczewska (od Trzebiatowskiej do My-
śliborskiej)

Istniała gotowa dokumentacja budowlana, opóźnienie w wykonaniu projektu związane było z wymo-
giem uregulowania spraw własnościowych istniejących instalacji Aquanet S.A. w pasie drogowym. Przy-
gotowywana na początek roku procedura przetargowa została wstrzymana ze względu na zgłoszenie 
przez AQUANET planowanej na 2021 rok inwestycji na ulicy Tczewskiej (pomiędzy Myśliborską a Lu-
bowską). W związku z otrzymaną informacją podjęto decyzje o podzieleniu tej inwestycji na dwa etapy, 
co wymagało przeprojektowania dokumentacji i było przyczyną kolejnego opóźnienia. Inaczej realizacja 
inwestycji w całości musiałaby być przesunięta na 2022 rok, prawdopodobnie już bez zabezpieczenia 
środków na jej realizację, co stanowiło by zagrożenie dla realizacji tego zadania w ogóle. Obecnie na 
ukończeniu są uzgodnienia projektu z gestorami mediów. Planowane ogłoszenie przetargu na realizacje 
I etapu ma nastąpić w październiku 2020 roku.

1. Od czerwca odbyły się 4 sesje Rady Osie-
dla w trybie zdalnym, poprzez platformę  
ZOOM. Kolejne planowane są także w tym 
trybie, dane do logowania będą podawane 
na stronie internetowej Rady Osiedla.
2. Podczas sesji podjęte następujące 
Uchwały.
- Projekt planu wydatków na rok 2021.
- Zmiany w planach finansowych na rok 
2020.
- Ustalenie listy priorytetów w zakresie 
prac remontowych miejskich chodników 
i jezdni.
- Przystąpienie do konkursu na dofinanso-
wanie zadań inwestycyjnych jednostek po-
mocniczych Miasta- Monitoring na Osiedlu 
Krzyżowniki- Smochowice.
- Wyrażenie zgody na przyjęcie nasadzeń 
kompensacyjnych na placu zabaw przy ul. 
Architektów.

Sprawozdanie z wydarzeń na Osiedlu
oraz pracy Rady Osiedla i Zarządu Osiedla

3. W dniach 18-19  września odbyła się 
na naszym Osiedlu akcja proekologiczna 
Sprzątanie Świata 2020.
4. Przeprowadzono prace remontowe 
chodnika przy ul.Wirskiej.
5. W miesiącu wrześniu rozpoczęto inwe-
stycje przebudowy ul. Elbląskiej na odcinku 
od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej.
6. W ramach bieżącego utrzymania chodni-
ków i jezdni , przeprowadzono szereg prac 
naprawczych wraz z równaniem dróg grun-
towych.
7. Zgłoszono do realizacji przez Zarząd 
zadanie poprawienie bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach na naszym Osiedlu po-
przez przycięcie krzewów które utrudniają 
widoczność  na skrzyżowaniach.
8. Na obiekcie sportowym zamontowano 
nowe siatki na bramkach i korcie teniso-
wym.

Planowane i realizowane ważniejsze inwestycje

9. Kino plenerowe, kultura na Jeżycach – 
realizacja projektu PBO 2020 na obiekcie 
przy ul. Braniewskiej - odbyły się seanse 
filmowe ,teatrzyki dla dzieci i warsztaty rę-
kodzieła.
10. W Centrum Kultury Schron przy ul. 
Słupskiej  odbywają się warsztaty dla senio-
rów - plastyczne, rękodzieło i kurs języka 
angielskiego.
11. Zamontowano tablice Poznańskiego 
Szlaku Fortecznego przy ul. Przytocznej – 
Wzgórze Berlińskie.
12. Z racji remontu pomieszczeń Rady 
Osiedla cotygodniowe dyżury odbywają się 
w trybie zdalnym , w każdą środę w godz. 
18.00-19.00 , poprzez platformę ZOOM, 
logowanie ID883791157794 password dy-
żur RO.
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Utwardzenie nawierzchni ulicy Tczewskiej 
(od Myśliborskiej do Lubowskiej)

Istniała gotowa dokumentacja budowlana budowy ulic Trzebiatowskiej i Tczewskiej. Przygotowywana 
na początek roku procedura przetargowa została wstrzymana ze względu na zgłoszenie przez AQU-
ANET planowanej na 2021 rok inwestycji na ulicy Tczewskiej (pomiędzy Myśliborską a Lubowską). 
Podjęto decyzje o podzieleniu tej inwestycji na dwa etapy, co wymagało przeprojektowania dokumen-
tacji i było przyczyną kolejnego opóźnienia. Inaczej realizacja inwestycji w całości musiałaby być prze-
sunięta na 2022 rok, prawdopodobnie już bez zabezpieczenia środków na jej realizację, co stanowiło 
by zagrożenie dla realizacji tego zadania w ogóle. Utwardzenie tego odcinka nastąpi po modernizacji 
instalacji AQUANET w 2021 roku.

Budowa ulicy Architektów Trwają prace projektowe w oparciu o konsultowane z mieszkańcami koncepcję budowy dróg oraz kon-
cepcję kanalizacji deszczowej. Rada Osiedla uchwałą (z 25.05.2020) zaopiniowała pozytywnie przedsta-
wiony projekt zawierający zgłoszone uwagi mieszkańców. Czekamy za zakończeniem prac projektowych 
i przekazaniem dokumentacji wraz z kosztorysem inwestycji. Wstępny planowany odbiór gotowej doku-
mentacji budowlanej planowany był na koniec pierwszego półrocza, został przedłużony do grudnia 2020 
roku ze względu na wymaganą ponowną procedurę uzgodnień z gestorami istniejących i projektowa-
nych inwestycji w ulicy. Budowa ulicy planowana jest po znalezieniu źródeł finansowania oraz wysokości 
potrzebnych nakładów w oparciu o przygotowany kosztorys.

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. 
Przekazano 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 planowanej wymianie infrastruktury gazowej w ulicy w lipcu i sierpniu 2021 roku. Inwestycja 
budowy brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej rozpocznie się wspólnie wraz z rozpoczęciem prac 
związanych z wymianą instalacji gazowej.

Budowa ulicy Mrowińskiej (od Lubosińskiej 
do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzkiej

Zakończyły się prace projektowe w oparciu o konsultowaną z mieszkańcami koncepcję budowy drogi. 
Ustalone zostało źródło (ogólnomiejskie) finansowania inwestycji. Inwestorem zastępczym są Poznań-
skie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  Zakończyły się procedury przygotowania do realizacji inwestycji. 
Planowany termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania grudzień 2020 roku. 
Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wiosnę 2021 roku, a ich zakończenie w sierpniu 2021 
roku.

Budowa ulicy Elbląskiej od ulicy Polanow-
skiej do ulicy Gniewskiej

Trwają prace budowlane układu drogowego (tj. budowa jezdni ze skrzyżowaniem, chodników, zjazdów), 
dokonaniu wycinek i nasadzeń, pogłębieniu (przełożeniu) sieci gazowej, przebudowie przyłączy gazo-
wych oraz wykonaniu oznakowania. Zakończenie budowy planowane jest do końca 2020 roku.

Budowa ulicy Leśnowolskiej od ulicy Sia-
nowskiej do ulicy Łagowskiej wraz z uzupeł-
nieniem skrzyżowania Sianowska/Leśnowol-
ska 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. wstrzy-
mano 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 wy-
miany infrastruktury gazowej do końca listopada 2021 roku.
W związku z zaistniała sytuacją ZDM podjął się w ramach bieżących uzgodnień w projektowanej doku-
mentacji WSG Sp. z o.o. rozważyć możliwość równoległej inwestycji przebudowy ulicy lub przekazaniu 
zadania do realizacji WSG Sp. z o.o. jako inwestorowi 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

Wykonano prace budowlane wprowadzające nową Stałą Organizację Ruchu.

Montaż progów wyspowych na ulicy Słup-
skiej w miejscach wskazanych przez Osiedle

Wykonano dokumentację Stałej Organizacji Ruchu polegającej na usytuowaniu 5 zestawów „poduszek 
berlińskich” na ulicy Słupskiej wraz z reorganizacją przystanku przelotowego przy pętli Krzyżowniki ze 
względu na konflikt z przejściem dla pieszych. Przekazano środki finansowe na realizację zadania do 
Zarządu Dróg Miejskich.
Planowany termin realizacji zadania do końca października 2020 roku.

Montaż progów zwalniających na ulicy Be-
skidzkiej (2 szt.) w kierunku ulicy Lutyckiej

Przeznaczono środki na wykonanie przez MIR dokumentacji Stałej Organizacji Ruchu, którą opra-
cowano, zatwierdzono i przekazano do realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. Trwają przygotowania 
w ZDMie do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

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

Trwa zatwierdzenie dokumentacji Stałej Organizacji Ruchu przez MIR polegającej na usytuowaniu 
1 szt. progów zwalniających na ulicy Maszewskiej na odcinku od Lubowskiej do Polanowskiej oraz 3 szt. 
progów zwalniających na ulicy Człuchowskiej na odcinku od Sianowskiej do Polanowskiej. Przekazano 
środki finansowe na realizację zadania do Zarządu Dróg Miejskich, czekamy za przekazaniem doku-
mentacji do ZDMu w celu realizacji.
Planowany termin realizacji zadania do końca 2020 roku.

Montaż progów zwalniających na ulicy 
Trzcianeckiej pomiędzy Lęborską a Trzebia-
towską (1 szt.) i pomiędzy Lubowską a My-
śliborską (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. Czekamy za wykonaniem projektu Stałej Organizacji 
Ruchu ulicy Trzcianeckiej i jego zatwierdzeniem.

Projekt i budowa ulicy Dziwnowskiej 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 mają być 
zakończone do końca 2020 roku.
W przypadku przedstawienia koncepcji projektu opublikujemy materiały wskazując termin konsultacji 
i zgłaszanie uwag.
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Projekt i budowa ulicy Sytkowskiej 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 przebudowy 
Węzła Wola wstrzymano projektowanie. Do niezależnego projektowania ulicy Sytkowskiej można po-
wrócić po zakończeniu planowanych konsultacji społecznych rozwiązań „Węzła Wola” i przedstawienia 
rozwiązań projektowych umożliwiających indywidualne wykonanie ulicy Sytkowskiej bez ponoszenia 
nakładów utraconych przy wykonaniu „Węzła Wola”. 

Budowa oświetlenia ulicy Chodzieskiej na 
odcinku od ulicy Człuchowskiej do ulicy 
Czarnkowskiej

Wykonano projekt oświetlenia. Przekazano środki finansowe na realizację zadania do Zarządu Dróg 
Miejskich. 16 czerwca 2020 roku wyłoniono wykonawcę, trwa realizacja zadania. Zakończenie budowy 
planowane jest do końca października 2020 roku.

Wirska (remont chodnika po stronie połu-
dniowej)

Zadanie (według informacji ZDMu z dnia 11.10.2019 roku) było wstępnie ujęte w planie zadań Zarządu 
Dróg Miejskich na 2020 rok jednak z powodu „obcięcia” środków celowych na 2020 rok o blisko 90% 
zadanie nie mogło być wykonane. Znaleziono środki na sfinansowanie tej realizacji z środków będących 
w dyspozycji Osiedla. Zarząd Dróg Miejskich przyjął zadanie do realizacji do wysokości przekazanych 
środków. Trwa jego realizacja, zakończenie planowane jest do końca września 2020 roku.

Wykonanie chodnika w ulicy Budzyńskiej na 
odcinku od Chodzieskiej do Białośliwskiej

Zadanie zostało zrealizowane, obecnie trwa zmiana organizacji ruchu polegająca na montażu słupków 
na odcinku ulicy.

Remont chodnika na ul. Chodzieskiej na 
odcinku od Dąbrowskiego 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. Obecnie oczekujemy za wstępną opinią o przyjęciu tego 
zadania do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich.

Remont nawierzchni jezdni ulicy Kołobrze-
skiej 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 Pru-
simskiej

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.
UWAGA, w tym roku planowane są w tym rejonie prace modernizacyjne sieci prowadzone przez Aqu-
anet S.A.

Remont chodnika łącznika ulicy Owczar-
skiej z ulicą Muszkowską

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 
Lutycką, przy skrzyżowaniu z ulicą Czarn-
kowską

Trwa wykonanie przez służby Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu Stałej Organizacji Ruchu dla tego 
obszaru. We wstępnych założeniach elementami poprawy bezpieczeństwa ma być ograniczenie pręd-
kości na nitce północnej (wylotowej) wiaduktu w ciągu Dąbrowskiego (nad ulicą Lutycką) do 50km/h; 
wprowadzenie separacji pasów poprzez wprowadzenie linii ciągłej uzupełnionej o tablice uchylne U-24 
z elementami odblaskowymi; 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). Roz-
ważenie skrócenia o jeden segment (przy ulicy Czarnkowskiej) bariery odgradzającej jezdnie od pobo-
cza na wiadukcie w ciągu ulicy Dąbrowskiego, dla polepszenia widoczności dla kierujących wyjeżdżają-
cych z ulicy Czarnkowskiej. Po przekazaniu zatwierdzonej dokumentacji do ZDMu zadanie oczekiwać 
będzie na znalezienie środków na jego realizacje.

 O tym, że w Poznaniu są forty z pew-
nością wie każdy mieszkaniec. Jednak  już 
nie każdy poznaniak potrafi wskazać ich 
lokalizacje, a tylko niewielu tych najwięk-
szych pasjonatów odwiedziło wszystkie 
otaczające miasto fortyfikacje i zna dokład-
nie historię ich powstania. Mimo,  że ota-
czające miasto, pobudowane w XIX wieku 
forty wzniesione zostały przez pruskiego 
zaborcę, dziś zaliczane są do europejskiego 
dziedzictwa kulturowego i stanowić mogą 
atrakcję turystyczną. W wielu europej-
skich miastach, które podobnie jak Poznań 
były twierdzami, dokłada się starań, aby 
zagospodarować i udostępnić zachowa-
ne w  różnym stanie pozostałości dawnych 
umocnień. W Poznaniu tych fortecznych 

Jesteśmy na szlaku 
reliktów mamy wyjątkowo dużo. Zachowa-
ły się prawie wszystkie z 18 fortów Twierdzy 
Fortowej oraz już w zdecydowanie skrom-
niejszym stanie relikty otaczającej miasto 
jednolitym wałem Twierdzy Poligonalnej.  
 Z inicjatywy pasjonatów i miłośników 
historii zrzeszonych w Porozumieniu dla 
Twierdzy Poznań we współpracy z urzędni-
kami z Zespołu ds. fortyfikacji poznańskich 
Urzędu Miasta Poznania  powstaje w grud-
niu 2015 roku Poznański Szlak Forteczny. 
Na szlak składa się 40 tablic rozlokowanych 
przy obiektach fortecznych oraz strona in-
ternetowa na której można znaleźć w jed-
nym miejscu  treść wszystkich tablic  wraz 
z mapkami ich lokalizacji. Tablice stoją nie 
tylko przy fortach, ale i w miejscu gdzie on-

giś usytuowana była dziś ukryta pod woda-
mi jeziora Rusałka działobitnia Bogdanka 
lub przy wyznaczających granice działek 
fortecznych kamieniach geodezyjnych 
w Golęcińskim lasku. Wszystko to, tablice 
i strona internetowa zostało sfinansowane 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Miejsc związanych z militarną 
przeszłością miasta jest zdecydowanie wię-
cej niż te 40 punktów opisanych na szlaku. 
To przykładowo całe dzielnice koszarowe. 
Choćby to, że pewien sklep dość znanej sie-
ci handlowej na ulicy Matejki zlokalizowa-
ny jest w dawnej ujeżdżalni  15. Pułku Uła-
nów Poznańskich, a wcześniej huzarów jego 
cesarskiej mości można by pokazać właśnie 
na takich tablicach. Pasjonaci historii ciągle 
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myślą w jaki sposób  takie miejsca pokazać 
w ramach PSF.
 W ramach obchodów 100-lecia Powsta-
nia Wielkopolskiego  rekonstruktorzy sku-
pieni w działającej przy OSP Kwiatowe gru-
pie Stacja Lotnicza Ławica zorganizowali 
wczesnym rankiem 6 stycznia 2019, dokład-
nie o godzinie i w miejscu gdzie powstańcy 
przypuścili atak na lotnisko ławica, apel po-
wstańczy.  Mija rok, i pasjonaci postanawia-
ją powtórnie zorganizować rekonstrukcję 
historyczną. Tym razem już nie w ramach 
wydarzeń upamiętniających okrągłą rocz-
nicę. Szukają więc wsparcia  przy zorgani-
zowaniu tego wydarzenia. Wsparcia udziela 
Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
Tak, dokładnie tak! Miejsce, z którego roz-
począł się   szturm Ławicy dziś znajduje 
się w granicach naszego osiedla. Jest to 
Wzgórze Berlińskie, niewielkie wzniesie-
nie w rejonie ulicy Przytocznej, prawie 
w granicach otoczonego płotem dzisiejsze-
go terenu lotniska.  Tym razem wczesnym 
rankiem przybywają na apel powstańczy 
nie tylko mieszkańcy, ale i telewizja  reali-
zująca program z cyklu „Było nie minęło” 
[ pisałem o tym w tekście „Było nie minę-
ło…” na łamach naszej osiedlowej gazetki]. 
Apel powstańczy, który być może stanie się 
już tradycją tego miejsca, a tym samym i 
naszego osiedla, można zorganizować raz 
w roku. Miłośnicy lokalnej historii postana-
wiają upamiętnić to miejsce w jakiś trwalszy 
sposób. Powstaje idea postawienia tablicy 
informacyjnej opisującej miejsce i wydarze-
nia takiej, jakie stoją na Poznańskim Szla-
ku Fortecznym.  A może po prostu jednej 
z tablic szlaku. Rada osiedla przeznacza na 
ten cel środki ze swojego budżetu. Zadanie 
realizuje Zakład Lasów Poznańskich, gdyż 
to właśnie ta jednostka organizacyjna mia-

sta jest gospodarzem tego terenu. Projekt 
wykonuje Pracownia JB72 wydawca map 
fortyfikacji wielu miast w kraju, wykonawca 
projektu poprzednich tablic szlaku.
 W pierwszych dniach września, naprze-
ciw wejścia na plac zabaw przy ulicy Przy-
tocznej, zostaje zamontowana kolejna, już 
41 tablica Poznańskiego Szlaku Fortecz-
nego. Tym razem sfinansowana  z po raz 
pierwszy lokalnego budżetu, powstała we 
współpracy pasjonatów historii i rady osie-
dla na terenie którego stanęła.
 Jednym z elementów tablicy i być może 
najistotniejszym, jest reprodukcja obrazu 
Leona Prauzińskiego „Szturm Ławicy”, 
Znamy ten obraz, podobnie jak i pozo-
stałe z cyklu 12 pokazujących kolejne fazy 
zmagań powstańczych, jedynie z powsta-
łych w  okresie międzywojennym pocztów-
kowych reprodukcji. Obrazy tego malarza 

powstańca zostały zniszczone przez nie-
mieckiego okupanta w czasie II Wojny 
Światowej. Śmiało możemy powiedzieć, że 
dzięki naszej tablicy widok utrwalony przez 
malarza powrócił w miejsce, gdzie rozgry-
wały się historyczne wydarzenia powstania.
 Wkrótce zostanie zmodyfikowana stro-
na PSF o adresie www.twierdza.poznan.pl/ 
i znajdzie się na niej lokalizacja oraz treść 
naszej osiedlowej tablicy. Dziś już możemy 
śmiało mówić, że znaleźliśmy się na szlaku. 
Na fortecznym szlaku. Na terenie naszego 
osiedla  jest kilka jeszcze miejsc związa-
nych z militarną historią. Być może za rok 
o tej porze pojawi się kolejna tablica tym 
razem prezentująca relikty z okresu II Woj-
ny Światowej zachowane akurat na naszym 
osiedlu w zadziwiająco dobrym stanie. Ale 
o tym w przyszłości.

Henryk Lubawy
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 Wraz z poluzowaniem ograniczeń spotkań  z powodu pandemii 
seniorzy wrócili do wcześniejszych aktywności.
 Nasza grupa seniorów realizuje się poprzez systematyczne za-
jęcia jak i jednorazowe wyjazdy czy spotkania.
Do cyklicznych spotkań należą następujące zajęcia.
1. „Marsz po zdrowie” a po marszu ćwiczenia „ zdrowy kręgosłup”. 
Spotkania odbywają się w poniedziałki o godzinie 9:00 przy bo-
isku obok cmentarza. Zajęcia prowadzone są przez sympatyczną 
trenerkę Panią Paulinę trenera sfinansowanego przez samorząd 
miasta.
2. „Terapia muzyką i tańcem” . Spotkania w piątki o godzinie 16:00 
w salce pod Kościołem.
3. Nauka malowania obrazów. Spotkania w  czwartki o godzinie 

Powrót seniorów do zajęć
11:00 w budynku przy ul. Słupskiej 62.
4. „Warsztaty manualne”. Spotkania w piątki o godzinie 11:00 
w budynku jak powyżej.
5 . Nauka języka angielskiego. Spotkania rozpoczynają się 
29.09.2020 o godzinie 16:30  budynku przy ul.  Słupskiej 62
 Udało się zorganizować wycieczkę do Gołuchowa. Po drodze 
zwiedzaliśmy muzeum w Winnej Górze. Pogoda dopisała i otrzy-
maliśmy dużo wiadomości o generale Janie Henryku Dąbrowskim, 
jak i o właścicielach Gołuchowa, którzy dbali o zachowanie  pol-
skość w okresie zaborów.
 Bardzo udany dla seniorów był wyjazd do Kiekrza i pływa-
nie żaglówką. Miła atmosfera dobrze wpłynęła na samopoczucie 
uczestników.
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PRAWNIK RADZI: PRAWO A CZAS
 Stałym jak i dynamicznym elementem rzeczywistości i tym 
samym prawa jest czas. Mówiąc najprościej, czas w prawie (jego 
upływ) ma funkcję i charakter określający, i determinujący naszą 
sytuację prawną, czyli zakres tego co i kiedy możemy oraz do kiedy 
powinniśmy czynić. Typową instytucją prawa, która odnosi się do 
czasu jest przedawnienie, tj. szczególna sytuacja, którą daje nam 
prawo do przedsięwzięcia pewnych działań, a których realizacja nie 
będzie w pewnym momencie w przyszłości możliwa (pamiętajmy, 
że po upływie terminu przedawnienia nasze roszczenie może zo-
stać w sądzie uznane za spóźnione a nasze prawo nie zostanie zre-
alizowane). Przedawnia się roszczenie, czyli indywidualne upraw-
nienie do żądania od drugiej strony określonego działania pod 
rygorem zastosowania przymusu sądowego w celu jego realizacji. 
Przechodząc do rozmaitych przykładów można wskazać, na termi-
ny: 6 miesięcy na roszczenie pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu 

pożyczki; 1 rok na roszczenia z tytułu umowy: przewozu, najmu lub 
użyczenia, spedycji; 2 lata-roszczenia przysługujące przedsiębior-
com z tytułu dokonanej sprzedaży, a także osobom prowadzącym 
gospodarstwo rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych; 
2 lata-roszczenia wynikające: z umowy zlecenia, z umowy rachun-
ku bankowego; 3 lata-roszczenia pracownicze; 6 lat-ogólny termin 
przedawnienia.
 Z powyższego wyliczenia wypływają dwa praktyczne i  ważne 
wnioski: 1) nie każda sytuacja i nie każde roszczenie może być od-
kładane na potem; 2) konieczny i niezbędny jest stały monitoring 
naszej sytuacji prawnej. Prawo przewiduje przypadki i sytuacje, 
w  których ww. terminy przedawniania ulegają zawieszeniu bądź 
przerwaniu (swoisty reset) i wtedy biegną od nowa, ale to temat na 
odrębną poradę.

Maciej Bedyński

 W programie na ten rok są jeszcze między innymi: wyjście do  
kina, teatru czy wizyta w muzeum ( Brama Poznania ICHOT). Aby 
bezpiecznie zorganizować dalszą aktywność seniorów na osiedlu 

konieczne jest aktywne włączenie się Rady Seniorów i wsparcie 
przewodniczącej Aleksandry Zachciał w bieżące działanie na rzecz 
seniorów. 

Drodzy Mieszkańcy.
 W kwartalniku Nr 2 z czerwca 2020 ukazał się artykuł pt.”Nasza BIAŁO-CZERWONA”.  Artykuł, w którym 
podzieliłam się  swoją  obserwacją i refleksją dotyczącą szacunku dla naszej flagi narodowej.
 Wspomniałam, że  marzy mi się solidarne wywieszenie flag na wszystkich domach naszego Osiedla w określone 
dni w roku.
Nie chodzi o to aby raz wywieszona flaga wisiała cały rok. Powinniśmy zadbać, aby czystą, wyprasowaną flagę wy-
wiesić  wtedy kiedy podkreślamy uroczystości świąt narodowych a także kościelnych.
 Z przyjemnością informuję, że Rada Osiedla w porozumieniu z Muzeum …. zdecydowała się zakupić flagi  
i zamierza je wręczyć osobom które takowych  nie posiadają lub mają zniszczone.
 Pierwszy etap przeprowadzimy w miesiącu listopadzie, aby można było już w miesiącu grudniu uczcić np. Rocz-
nicę Powstania Wielkopolskiego.
 Mamy nadzieję, że pierwsze wręczone flagi ubarwią nasze ulice.
 Jeżeli propozycja uzyska pozytywną akceptację Mieszkańców, postaramy się sukcesywnie  pomagać w pozyska-
niu  środków na zakup kolejnych flag. Może z czasem (oby krótkim) będziemy Osiedlem, które szczycić się będzie 
lasem trzepoczącej BIAŁO-CZERWONEJ.

Maria Najewska
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POZnan*KONTAKT 61 646 33 44

 W miesiącu kwietniu br  jak corocznie,  zachęcaliśmy 
Mieszkańców naszego Osiedla do  zgłoszenia udziału 
w Konkursie „Zielony Poznań”.
 Mimo ogłoszeniu w gazetce,  często osobistych kontak-
tów z mieszkańcami do Konkursu zgłoszono  tylko sześć 
obiektów.
 W kategorii ogrody przydomowe -  mieliśmy czterech  
uczestników.
 W kategorii  balkony, tarasy, loggie  - tylko jedna osoba
 Pasy zieleni  utworzone na terenie publicznym – tylko 
jedna osoba
 Komisja Konkursowa  złożona z przedstawicieli Rady 
Osiedla  odwiedziła i oceniła wszystkie zgłoszone obiekty. 
Byliśmy zachwyceni  estetyką wykonania przydomowych 
ogrodów, balkonu czy zieleni przyulicznej. Widzieliśmy 
ogrom pracy i wielkie  osobiste zaangażowanie  mieszkań-
ców zgłaszających się do Konkursu.
 Regulamin Konkursu wymaga odpowiedniej ilości 
zgłoszeń osiedlowych, aby można było wskazać obiekt  do  
drugiego etapu – oceny przez Komisję Miejską.
 W ilości zgłoszeń osiedlowych  1-25 ( w tym przedziale 
znajdujemy się przy zgłoszeniu  6 obiektów)
mogliśmy zgłosić do  drugiego etapu tylko jeden obiekt. 
Zdecydowaliśmy  wyróżnić  
ogród przydomowy  Pani Ewy Kraft-Pawlak przy ul.Ko-
ścierzyńskiej.

Uwaga, Uwaga:
Konkurs „Zielony Poznań”!

 Dalsza ocena Komisji Miejskiej jest tajemnicą, a  zwy-
cięzcy odbiorą nagrody Prezydenta Miasta Poznania pod-
czas Gali finałowej.
 Dla wszystkich uczestników Konkursu Rada Osiedla 
przewidziała nagrody .Wręczone zostaną podczas listopa-
dowej Sesji Rady Osiedla.
 Za udział w Konkursie  wszystkim  uczestnikom bar-
dzo dziękujemy. Ubolewamy jednak, że ilość zgłoszeń jest 
tak znikoma. Może w  następnym  roku  będzie  większe 
zainteresowanie naszych Mieszkańców. Serdecznie zachę-
camy i  zapraszamy.

Komisja Konkursowa RO


