KRZYŻOWNIKI
nasze SMOCHOWICE
Kwartalnik Rady Osiedla wydawany dla mieszkańców
Osiedla Krzyżowniki - Smochowice

Nr 3 (156) październik 2021
.krzyzowniki-smochowice..pl

Nasz
plan
na
.

Krzyzowniki - Smochowice

1  22 października

GŁOSUJEMY !!
SZCZEGÓŁY NA STRONIE 4 i 5

SPRAWOZDANIE Z WYDARZEŃ NA OSIEDLU
ORAZ PRACY RADY OSIEDLA I ZARZĄDU OSIEDLA
1. Od czerwca 2021, odbyło się 7 sesji Rady Osiedla
i 6 posiedzeń Zarządu Osiedla. Sesje odbywają się w trybie zdalnym, poprzez platformę ZOOM. Dane do logowania będą podawane na stronie internetowej Rady Osiedla.
Uchwalono m. in.
Zmiany w planie finansowym w roku 2021.
Rozpatrzono i uchwalono budżet na rok 2022
Zaopiniowano wprowadzenie oferty udzielenia pierwszej
pomocy w przestrzeni publicznej przez zakup defibratora ratunkowego AED dla Osiedla, wraz z przeszkoleniem mieszkańców w jego obsłudze.
Ustalenie listy zadań remontowych dla placówek oświatowych na rok 2022.
Uchwalenie listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców na lata 2022-2024.
2. W dniach 17-19 września odbyła się proekologiczna
akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA
3. Co miesiąc odbywa się przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na naszym Osiedlu.
4. W ramach projektu PBO 2021 w dniach 3-4 lipca
odbył się SMOCHY FESTIWAL, na którym wystąpili min.
Majka Jeżowska, Francesco Napoli, Raz Dwa Trzy, Revolta,
Czysta Energia, Amelia Kurantowicz oraz Teatr Promyk.
W trakcie realizacje jest kino plenerowe i samochodowe
oraz przedstawienia teatralne i warsztaty dla dzieci
5.W dniu 26 września odbył się Ogólnopolski Wyścig
Kolarski -Memoriał Zenona Czechowskiego.

6. W tym roku zostanie jeszcze zamontowanych 29 koszy
na śmieci.
7.Przeprowadzono równanie dróg gruntowych na naszym
Osiedlu. W kilku miejscach naprawiono nawierzchnie jezdni
i chodników. Przycięto też krzewy, które zasłaniały widoczność na skrzyżowaniach i zasłaniały też znaki drogowe,
8. Zrealizowano montaż 2 tablic historycznych. Pierwsza w ramach Systemu Informacji Miejskiej -Cyfrowe Lapidarium Poznania w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego w Krzyżownikach.
Druga Poznańskiego Szlaku Fortecznego na terenie dawnej szkółki leśnej w Krzyżownikach, przy reliktach baterii
przeciwlotniczych.
9. Ukazała się książka Alojzego Szelejewskiego MOJA
PRACA ORGANICZNA.
10. W dniu 27 września w siedzibie Rady Osiedla, nagrodzono laureatów konkursu ZIELONY POZNAŃ z naszego
Osiedla.
11. W siedzibie Rady Osiedla odbywają się zajęcia dla
seniorów -angielski, malarskie i rękodzieło.
12.. Zostanie przeprowadzone dla mieszkańców naszego
Osiedla szkolenie obsługi defibrylatora AED, które będą zamontowane na naszym Osiedlu.
13. Dyżury Rady Osiedla, w każdą środę w godz. 18.0019.00.Wersja stacjonarna, zdalna poprzez platformę Zoom,
telefoniczna 786208919 i mailowa na porzadek@rada.org.pl

Z inicjatywy Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice do końca bieżącego roku
zostanie zakupiony pierwszy na naszym Osiedlu ogólnodostępny defibrylator. Obecnie trwają rozmowy nad możliwością jego montażu wśród okalających „smochowicki
ryneczek” (plac przy ulicach Karlińska, Lemierzycka, Muszkowska, Sułowska) instytucji dla zapewnienia ochrony przed ewentualną dewastacją urządzenia.
Urządzenie aby spełnić swoją rolę i uratować czyjeś życie musi być właściwie
użytkowane. To bardzo prosta i intuicyjna obsługa.
W tym celu planujemy darmowe szkolenia mieszkańców w wybranych dniach:
18.11.2021r (czwartek) o godz.18.00
25.11.2021r (czwartek) o godz.18.00
02.12.2021r (czwartek) o godz.18.00
09.12.2021r (czwartek) o godz.18.00
Szkolenie, w siedzibie Rady Osiedla przy ulicy Muszkowskiej 1a (wejście od ulicy Ownickiej), prowadzić będzie profesjonalny zespół ratowników medycznych.
Serdecznie zapraszamy - im Nas więcej tym bezpieczniej.

Seniorzy Osiedla Krzyżowniki- Smochowice nie poddają się i są dalej aktywni
We wrześniu miło spędzili czas na Jeziorem Kierskim.
Były ruch na świeżym powietrzu, śpiewy, a jak zgłodnieli
- wspólne grillowanie. W najbliższym czasie planowana
jest wizyta w zaprzyjaźnionym klubie seniora w Kiekrzu.
Od października, jeśli nie zostaną wprowadzone
obostrzenia, rozpoczną się zajęcia na hali sportowej w
Szkole Podstawowej nr 57. Będą to: terapia muzyką i
ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Zajęcia na hali sportowej będą mogły się odbywać w okresie jesienno-zimowym, kiedy pogoda już nie sprzyja ćwiczeniom na wolnym powietrzu.
Zygmunt Pawlik
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Zapraszamy do biblioteki

Jeszcze możemy cieszyć się ciepłymi dniami, korzystać ze sprzyjającej aury
spędzając czas na świeżym powietrzu, ale coraz bliżej jest jesień, a wraz z nią długie wieczory, podczas których z pewnością znajdzie się czas na czytanie książek.
Po lektury na jesień zapraszamy nie tylko do Filii 16, ale również do innych filii
Biblioteki Raczyńskich.
Na początek nowości czytelników dorosłych - co warto przeczytać, po co warto sięgnąć? Ciekawą i niepokojącą lekturą jest Utonęła Therese Bohman. Z opowieści rozgrywającej się podczas kilku tygodni upalnego lata oraz późną jesienią
dowiadujemy się o dramacie, który wydarzył się między trzema jej głównymi
bohaterami. Autorka sprawnie ukazała narodziny przemocy, uwikłane w nią osoby oraz to, jak trudno z niej się wyzwolić. Należy zaznaczyć, że książka nie jest
typowym kryminałem.
Japoński autor Genki Kawamura w książce A gdyby tak ze świata zniknęły
koty? stara się odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie i robi to z perspektywy głównego bohatera – młodego listonosza, który dowiaduje się, że niedługo
czeka go rozstanie ze światem. Nieoczekiwane spotkanie z diabłem i przyjęcie jego
propozycji napawa bohatera nadzieją, że zyska jeszcze wiele lat życia. Powieść
Kawamury skłania do refleksji, że w życiu chodzi nie tylko o... życie, ale o coś
o wiele ważniejszego.
Nowością na rynku wydawniczym jest również książka Stephena Kinga Później. Pozycję tę można polecić nie tylko miłośnikom Kinga czy horrorów jako
takich, bo jest to po prostu dobra powieść, podczas czytania której nie ma się poczucia zmarnowania czasu. Warto nadmienić, że w Filii16 można wypożyczyć
również wiele innych tytułów Kinga, a jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś
więcej o słynnym autorze horrorów polecam książkę Stephen King: instrukcja obsługi Roberta Ziębińskiego.
Opowieścią, która wzbudza silne emocje, a niestety nie jest fikcją literacką,
jest Nikt ci nie uwierzy Magdaleny Knedler. Autorka historię sprzed wieku opowiada ustami trzech dziewczynek, które spotkała niewyobrażalna krzywda, a dramatyczny finał ciągu wydarzeń rozegrał się 14 lutego 1921 roku w Lähn w pałacu
Kleppelsdorf (dziś Wleń – Pałac Książęcy). Tę książkę naprawdę warto przeczytać.
Innymi tytułami Magdaleny Knedler, które można wypożyczyć w Filii 16
są: Położna z Auschwitz, Szepty z wyspy samotności oraz opowiadania zawarte
w zbiorach: Miłość z widokiem na morze i Taniec pszczół i inne opowiadania
o czasach wojny.
Książką, która nie jest już nowością na rynku wydawniczym jest Drach Stefana Twardocha. Gdyby spróbować jednym zdaniem opisać o czym jest ta powieść,
można by napisać tak: Wszystkowidzący i wszystkowiedzący Drach relacjonuje
ponad stuletnią historię Śląska i opisuje losy ludzi, którzy z dnia na dzień musieli
opowiedzieć się, czy są Niemcami czy Polakami. Ale beznamiętna relacja prowadzona przez Dracha nie oznacza, że książka nie jest emocjonująca. Warto po nią
sięgnąć, bo mimo że jest to lektura trudna, głęboko zapada w pamięć.
Interesującymi poradnikami są: Jak ogarniać emocje w pracy. Dla ambitnych
i wrażliwych Liz Fosslien i Molly West Duffy, Co Cię blokuje? Odzyskaj pewność
siebie Roberta Kelsey`a, dwie książki Catherine Gray Jak dobrze być singlem i Jak
dobrze być trzeźwym oraz Misja: Tata. Ojcostwo to wspaniała przygoda, ale lepiej
się na nią przygotuj! Roba Kempa.
Nową pozycją w Filii 16 jest kolejna książka Laili Shukri Uciekłam z arabskiego burdelu.
Osoby gustujące w literaturze obyczajowej i romansach z pewnością ucieszą
nowości:
W blasku cieni Wiktorii Piotrowskiej
Tylko dobre wiadomości Agnieszki Krawczyk
Odległe brzegi Kristin Hannah
Nie pora na łzy oraz Przeminą smutne dni tom 1. i 2. cyklu Nowe czasy, których autorką jest Edyta Świętek
Na krawędzi nocy tom 1. cyklu Alter ego Edyty Świętek
Dziewczyna znad morza tom 2. cyklu Hana i Liwia Doroty Milli
Kobierce tkane z pajęczyny tom 4. cyklu Siostry Jutrzenki Renaty Kosin
cykl Alicja w krainie czasów Ałbeny Grabowskiej
To co lśni Danielle Steel
Dwoje na kwarantannie Małgorzaty Kalicińskiej
Z kryminałów warto wymienić:
Czyste zło Lisy Gardner
Małżeństwo doskonałe Kimberly McCreight
Wszyscy słyszeli jej krzyk tom 6. cyklu Antoni Fischer Ryszarda Ćwirleja
Gra w nigdy tom 1. cyklu Colter shaw Jeffery`a Deaver`a
Terror Maxa Czornego
Ciemna jaskinia Macieja Słomczyńskiego
4 tytuły Marcela Mossa: Nie patrz i Nie krzycz stanowiące tom 2. i tom 3.
cyklu Trylogia Hejterska oraz Nie wiesz wszystkiego i Pokaż mi
Afekt tom 13. cyklu Joanna Chyłka Remigiusza Mroza
Nabór tom 3. cyklu Zamęt Vincenta V. Severskiego
Miasto szpiegów Marka Krajewskiego
Kwestia winy Małgorzaty Rogali
Biografiami, które zostały zakupione w ostatnim czasie są między innymi:
Joe Biden. Droga do Białego Domu Jean- Bernarda Cadiera
Gustaw: opowieść o Holoubku Zofii Turowskiej
Górski: wygramy my albo oni Mirosława Wlekłego
Osiecka: tego o mnie nie wiecie Beaty Biały

Niemorana. Kalina Uli Ryciak
Polki na Montparnassie Sylwii Zientek
Inne, wybrane spośród wielu, nowe tytuły to:
Nocni myśliwi: jak Polacy zorganizowali najsłynniejszą ucieczkę z obozu nazistowskiego Marka Łuszczyny
Dziecko września Marka Harnego
Archipelag Psa Philippe Claudela
Nie ma tego Złego Marcina Mortki
Podróż za horyzont tom 1. cyklu Emigranci Sabiny Waszut
Mój mąż Żyd: historie Polek w Izraelu Sylwii Borowskiej
Państwo Gucwińscy: zwierzęta i ich ludzie Marka Górlikowskiego
Zasób książek mówionych dla czytelników dorosłych został wzbogacony o tytuły:
Babeliada Krystyny Lenkowskiej
Bikini Janusza L. Wiśniewskiego
Masa o pieniądzach polskiej mafii, Masa o porachunkach polskiej mafii i Masa
o kobietach polskiej mafii Artura Górskiego i Jarosława Sokołowskiego
Polki na Bursztynowym Szlaku Moniki Richardson i Lidii Popiel
Przechadzki po mieście Marcelego Mottego
#Portal randkowy Michała Marcina Wysockiego
Przyjdzie pogoda na miłość Wioletty Piaseckiej
Miasteczko Nonstead Marcina Mortki
Natomiast w księgozbiorze dla dzieci i młodzieży znalazły się kolejne nowe
książki:
- Felek i Tola i burza oraz Felek i Tola i urodziny Henia Thé Tjong-Khinga
i Sylvii Vanden Heede
- Żarłoczny koziołek Abnera Graboffa i Alana Millsa
- Czerwony kłopot Joanny Strękowskiej
- Ślady zwierząt Patrycji Zarawskiej
- Dlaczego rośliny rosną Marty Krzemińskiej
- Agentka Lola i tajemnica znikających obrazów Agaty Królak i Marty H. Milewskiej
- Mru mru Happonen Kaisy i Anne Vasco
- Pas startowy Katarzyny Ryrych
- Zaopiekuj się mną. Płomyk, stęskniony kotek Holly Webb
- Willa, dziewczyna z lasu tom 1. cyklu Willa Roberta Beatty`ego
- Zostań sama w domu Barbary Stenki
Pucio w mieście: zabawy językowe dla młodszych i starszych dzieci Marty
Galewskiej-Kustry i Joanny Kłos
Gen i już! Opowieść o Stefanie Banachu Anny Czerwińskiej-Rydel
Młodzieży z pewnością warto polecić książkę Enola Holmes. Sprawa osobliwego wachlarza Nancy Springer, która jest czwartą częścią cyklu przygód Enoli
Holmes, siostry słynnego detektywa Sherlocka. Książka, tak jak poprzednie z serii,
jest lekkim kryminałem.
Młodsze dzieci może zainteresować książka Bylejaczek Jerzego Ficowskiego.
Jest to opowiadanie o tym,co spotkało chłopca, któremu bardzo podobało się leniwe i nieporządne życie.
Pozycją niezwykłą jest Miasto pamięci: czternaście rodzinnych spacerów
po Starych Powązkach Zuzanny Orlińskiej. Książka ta jest publikacją-przewodnikiem po jednej z najstarszych polskich nekropolii. Zawarte na jej kartach wspomnienia o zmarłych przeplatają się z historią, a całość wydawnictwa wzbogacają
piękne fotografie. Lektura tej pozycji skłania do zadumy, a przystępny język sprawia, że jest to książka dla całej rodziny.
Wrzesień to czas, gdy wspominamy wydarzenia z 1939 roku. Dzieciom
w wieku +8 lat poraz rodzicom, chcącym opowiedzieć o historii polecamy m.in
książkę Andrzeja Perepeczki Irenka: dziewczynka z Wilna z serii: Wojny dorosłych
– historie dzieci. Z wspomnianej serii w Filii16 pożyczyć również można: Teraz
tu jest nasz dom Beaty Gawryluk, Wysiedleni Doroty Combrzyńskiej-Nogali, Mała
wojna Katarzyny Ryrych, Asiunia Joanny Papuzińskiej.
Nowe książki mówione dla dzieci i młodzieży to między innymi:
Mały świat Mariusza Szwondera
Inżynier Ciućma czyli śrubka, młotek i przemądrzałe roboty Grzegorza Kasdepke
Potworek i inne ko(s)miczne opowieści Grzegorza Kasdepke
Święty Jan Paweł II Renaty Piątkowskiej
Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci Joanny Krzyżanek
Ocean to pikuś Łukasza Wierzbickiego
oraz adaptacje dla dzieci: Duma i uprzedzenie oraz Emma Jane Austen
Na zakończenie przypominamy, że w Filii 16 można wypożyczyć również
takie tytuły czasopism jak: Głos Wielkopolski, Biblioteka Publiczna, Dobre Rady,
Moje Mieszkanie, Mój Piękny Ogród, National Geograhic, Newsweek, Pani, Polityka, Sens, Wiedza i Życie oraz Zwierciadło. Dla młodszych czytelników prenumerowany jest Kumpel oraz National Geographic Kids.
Na tydzień można wypożyczyć cztery tytuły.
Serdecznie zapraszamy do Biblioteki!
Anna Kleiber
Godziny otwarcia Filii 16:
Poniedziałek, środa, piątek: 13:00-19:00 Wtorek, czwartek: 9:00-14:30
Kontakt:filia16@bracz.edu.pl tel. 61-848-85-47
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Zakres prac

Planowane i realizowane ważniejsze inwestycje
Etap prac (stan na dzień 27 września 2021 roku)

Rozbudowa monitoringu
wizyjnego 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. W tym zakresie zadania rozbudowa będzie polegała na wybudowaniu infrastruktury
obsługi punktów monitoringu w oparciu o sieć światłowodową. Doprowadzenie łącza światłowodowego do punktu na
placu przy ulicy Muszkowskiej umożliwi przełączenie kamer na skrzyżowaniu Dąbrowskiego/Santocka dotychczas obsługiwanych za pomocą radiolinii oraz będzie stanowiło podstawę dalszej rozbudowy monitoringu w ciągu ulicy Sianowskiej. Realizacja zadania planowana do końca obecnego roku została przez WZKiB przeniesiona na rok przyszły.

Utwardzenie nawierzchni ulicy
Trzebiatowskiej – etap I

Zakończono realizację zadania.

Utwardzenie nawierzchni ulicy
Tczewskiej – 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 inwestycji 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. Dochowanie terminów 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 koncepcję kanalizacji
deszczowej. Rada Osiedla uchwałą (z 25.05.2020) zaopiniowała pozytywnie przedstawiony wstępny projekt zawierający
zgłoszone uwagi mieszkańców. 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) procedurę uzgodnień z Miejskim Inżynierem Ruchu, a następnie kolejny raz do końca maja
2021 roku ze względu na potrzebę wprowadzenia zmian projektowych po uzgodnieniach. Otrzymaliśmy potwierdzenie
zakończenia prac projektowych wraz z kosztorysem. Budowa ulicy planowana jest po ustaleniu wysokości potrzebnych
nakładów w oparciu o wykonany kosztorys oraz znalezieniu źródeł finansowania.

Projekt i budowa (osobno)
ulic Starogardzka, Geodetów,
Drogowców, Meliorantów,
Czerskiej, Skarszewskiej,
Tucholskiej, Karsińskiej,
Sępoleńskiej, Pelplińskiej (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, poprzedzony szczegółowymi badaniami geotechnicznymi gruntów, został opracowany projekt odwodnienia tych ulic w dwóch wariantach (odprowadzenie
wód opadowych do studni chłonnych lub do cieku Krzyżanka). 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”.

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

Zakończono prace projektowe. Kwota na wykonanie (według kosztorysu inwestorskiego) przekracza kwotę zarezerwowaną w PBO2021 na jego realizację. Oczekujemy informacji w zakresie możliwości dofinansowania. Ewentualna realizacja
zadania w przypadku dofinansowania planowana jest w 2022 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. 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 2021 roku. Również ENEA S.A. poinformowała o planowanej przed inwestycją przebudowie
istniejącej infrastruktury. Budowy brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej rozpocznie się po pracach związanych z wymianą instalacji gazowej i energetycznej.

Budowa ulicy Mrowińskiej (od
Lubosińskiej do Przybrodzkiej)
oraz Przybrodzkiej

Trwa realizacja zadania. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca 2021 roku.

Budowa ulicy Leśnowolskiej
od ulicy Sianowskiej do ulicy
Łagowskiej wraz z uzupełnieniem
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. wstrzymano realizację przebudowy ulicy Leśnowolskiej wraz z uzupełnieniem skrzyżowania Sianowska/Leśnowolska 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 wymiany 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 inwestorowi zastępczemu. Konkretne
decyzje podjęte zostaną po uzgodnieniu dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury gazowej przez WSG Sp. z
o.o.

Montaż progów wyspowych
na ulicy Słupskiej w miejscach
wskazanych przez Osiedle

Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2020 roku.
Obecnie trwa ocena oddziaływania i bieżąca korekta SOR.

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

Zadanie zostało zrealizowane.

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

W związku z brakiem możliwości zaprojektowania realizacji drugiego progu zwalniającego na ulicy Maszewskiej na odcinku od Lubowskiej do Polanowskiej oraz czwartego progu zwalniającego na ulicy Człuchowskiej na odcinku od Sianowskiej do Polanowskiej zaproponowano w ramach tych samych środków zaprojektowanie progów na ulicy Trzcianeckiej.
Projekt Stałej Organizacji Ruchu został zatwierdzony i miał zostać wprowadzony do końca czerwca 2021 roku. Obecnie
wyjaśniamy powody niedotrzymania terminu realizacji.
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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 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 projektową wraz z kosztorysem inwestorskim obejmującym jednoczesną wymianę dosyłowej linii
energetycznej w ulicy wraz z przebudową części przyłączy do nieruchomości.

Montaż lamp oświetleniowych w
rejonie Biskupińska 10

Zadanie zostało zrealizowane, trwa uruchamianie oświetlenia.

Przejęcie na stan ZDM
oświetlenia ulicy Oleckiej

Zadanie zostało zrealizowane.

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 finansowych 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. Ze względu na niewystarczające środki (według ZDMu) na realizacje całości zadania, w
2021 zostanie wykonany odcinek od ulicy Dąbrowskiego do Białośliwskiej. Tym samym odcinek od ulicy Budzyńskiej do
Sianowskiej planujemy wskazać ze środków powierzonych w planie finansowych Zarządu Dróg Miejskich w roku przyszłym.

Podwyższenie bezpieczeństwa
ruchu na wiadukcie w ulicy
Dąbrowskiego, nad ulicą Lutycką,
przy skrzyżowaniu z ulicą
Czarnkowską

Zadanie zostało zrealizowane.

Na podstawie uzyskanych informacji opracował: Przemysław Polcyn

Tablice historyczne. Relikty wojny i cmentarz choleryczny
Wkrótce minie rok od momentu udostepnienia terenu dawnej szkółki leśnej
ogółowi mieszkańców naszego miasta, a w
szczególności osiedla. Być może spacerując po tym bardzo ciekawym przyrodniczo
terenie wiele osób zaintrygowała betonowa konstrukcja jaką można zauważyć przy
drodze wiodącej od bramy wejściowej do
dawnych zabudowań gospodarczych. Bardziej wnikliwi spacerowicze z odrobiną
zacięcia poszukiwawczego mogą nieco
głębiej w lesie odnaleźć 6 takich tajemniczych obiektów. Kilkudziesięciu centymetrowy betonowy walec zwieńczony
śrubami do których coś z pewnością było
przykręcane. Co? Kiedy? I oto wszystko
jest już wyjaśnione. Tajemnica rozwikłana.
W dniu 17 września została zamontowana
w tym miejscu, druga już na naszym osiedlu, tablica Poznańskiego Szlaku Fortecznego zatytułowana „Bateria przeciwlotnicza Krzyżowniki”. Tak, tak te betonowe
konstrukcje to relikty z okresu II Wojny
Światowej po usytuowanym tutaj stanowisku dział przeciwlotniczych. Jest to jedno
z dwóch zachowanych w całości (6 fundamentów to pełna bateria) z kilkudziesięciu
takich stanowisk jakie były w Poznaniu.

Fot. 1. Tablica Poznańskiego Szlaku Fortecznego „Bateria przeciwlotnicza Krzyżowniki” na
terenie dawnej szkółki leśnej.

Po szczegóły konstrukcji fundamentów
oraz zainstalowanych działek zapraszam
oczywiście do samej tablicy. Wkrótce jej
treść zostanie upubliczniona na stronie internetowej szlaku fortecznego http://www.
twierdza.poznan.pl/ Myślę jednak, że najlepiej poznawać ten kawałek historii naszej
okolicy bezpośrednio w lesie, szczególnie
że można przeżyć odrobinę emocji jakie
towarzyszą eksploracji w terenie odnajdując wszystkie fundamenty. Pomoże w tym
z pewnością znajdująca się na tablicy PSF
mapka sytuacyjna rozmieszczenia obiektów. Chciałbym zwrócić uwagę właśnie
na tę mapkę, gdyż jest na niej zaznaczone
jeszcze jedno ciekawe historycznie miejsce
znajdujące się nieopodal.
To właśnie tutaj w Krzyżownikach, na
terenie (wzdłuż ulicy Słupskiej) dawnego
cmentarza cholerycznego stanęła tablica
historyczna Systemu Informacji Miejskiej.
Jest to jedna z tablic, jakie od pewnego
czasu upamiętniają dawnych mieszkańców
naszego miasta i miejsca ich spoczynku w
parkach miejskich, które powstały na terenie dawnych cmentarzy.
Z kilkunastu znanych lokalizacji
cmentarzy epidemicznych, zakładanych w
granicach dzisiejszego Poznania (przede
wszystkim podczas nawrotów cholery w
1. poł. XIX w.), ten na terenie Krzyżownik
precyzyjnie wskazują pruskie mapy stolikowe (jako „Cholera Kirchhof”). Niedaleko - przez Ławicę, Baranowo i Psarskie przebiegał strzeżony przez wojsko kordon
sanitarny, którym otoczono Poznań w 1831
r. W pobliskiej karczmie, w Michałowie,
przy trakcie wiodącym do Berlina (dziś to
część Krzyżownik wzdłuż ul. Dąbrowskiego) zorganizowano tzw. rastel oraz zakład
kontumacyjny - czyli śluzę, przez którą
można było przekroczyć kordon oraz miejsce dla osób wymagających kwarantanny...
O dawnych cmentarzach epidemicznych, położonych w administracyjnych

granicach Poznania przeczytają Państwo
na stronie e-lapidarium.pl. Dokładny adres
strony, który można odnaleźć na tablicy w
postaci QR kodu przekierowującego na
stronę internetową, to: https://e-lapidarium.
pl/cmentarze/epidemiczne/w-poznaniu/
Tablica SIM w tym miejscu to mam
nadzieję początek upamiętnienia cmentarza epidemicznego. W planach jest bardzo potrzebny drogowskaz wskazujący jak
dotrzeć na teren dawnego cmentarza oraz
zaznaczenie w terenie jego dokładnych
granic.
Obie tablice powstały z inicjatywy rady
osiedla Krzyżowniki - Smochowice we
współpracy z pasjonatami i zawodowymi
historykami. Znalazły w się w swojej docelowej lokalizacji dzięki bardzo dobrej
współpracy z Zakładem Lasów Poznańskich gospodarzem tego terenu.
Mam nadzieję, że nie są to ostatnie
działania pokazujące historię terenu naszego osiedla.
Henryk Lubawy

Fot. 2. Tablica Systemu Informacji Miejskiej
upamiętniająca dawny cmentarz choleryczny.
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„Z innej perspektywy - HAŁAS ”

W edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 WYGRALIŚMY głosami mieszkańców Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Podolan i Strzeszyna dwa projekty rejonowe. Gratulujemy Wszystkim,
którzy
zamiast
marudzić
i patrzećczalnych
na innychnormach,
znaleźli niecałe
3 minuty czasu
i elektronicznie,
nie lub innych
Kiedy
gazetka
ujrzy
światło dzienobowiązujących
elektryczna
lub spalinową)
wychodząc
z domu,
oddalidni
swoje
głosyprzepisach
na te dwa iprojekty.
DZIĘKUJEMY!
ne,
to już jesień
za oknami,
coraz
ewentualnych
karach za prac z narzędziami robiącymi spory
krótsze, a „zewnętrzną” działalność
ogrodowo-remontową będziemy poOto zwycięskie projekty, w skrócie:
mału
zamykać. Zaczynamy tęsknić
1. „Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne
do tych długich, ciepłych, pięknych
Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podoletnich
dni, kiedy sporo czasu spędzalany”
my
na
zewnątrz
miejsca zamieszkania
Projekt zakłada zorganizowanie
bezpłat(mam
na
myśli
mury
domu): w ogronych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych
dzie,
na tarasie,
na działce,
na balkow Kiekrzu,
na Osiedlu
Krzyżowniki
– Smonie,
na spacerze
lubi wPodolanach,
jeszcze inny
nie
chowice,
Strzeszynie
skierowymieniony
sposób. Ale
nie nawieku.
tym
wanych do mieszkańców
w każdym
chciałbym
skoncentrować.
Założeniemsię
projektu
jest:
- organizacja
festiwali
na poszczególnych
Gdy już poza
„czterema
ścianami”
Osiedlach - m.in.
FESTIWAL,
przebywamy,
to SMOCHY
oczekujemy
spokoju i
FESTIWAL
KIERSKI,
mało
uciążliwego
HAŁASU.FESTIWAL
Nie będę
STRZESZYŃSKI,
ramach których
odPaństwa
zamęczałwcyframi
o dopusz-

ich przekroczenie.
Chciałbym zaapelować o uszanowanie ciszy. Jeden raz w tygodniu. W
niedzielę. Proszę, aby w tym dniu nie
włączać elektronarzędzi lub narzędzi
napędzanych spalinowo; kosiarek, pilarek, rekultywatorów, wiertarek itp.
W moim bezpośrednim sąsiedztwie
już egzystuje takie „niepisane prawo”
i staramy się tego bezwzględnie przestrzegać.
I dlatego denerwuje mnie, gdy nagle
słyszę w niedzielne
przedpołudnie,
- organizacja
całorocznych
zajęć kultujak ktoś- projekt
z dalszego
kręgu
sąsiedztwa
ralnych
polega
na popularyzacji
zabieraperformatywnych
się do koszenia trawy
(kosiarką
sztuk
/warsztaty
ręko-

hałas.
Gdy Rada Osiedla zaczynała pierwszą akcję sprzątania osiedla mało kto o
tym słyszał i brał udział. W tym roku
zabrakło worków (!), a dzięki Państwa
zaangażowaniu teren „Krzyżowniki –
Smochowice” wygląda czyściutko.
O spokój i ciszę też powinniśmy
zadbać. Zacznijmy od siebie. Niepokornym można delikatnie zwrócić
uwagę i zasugerować hałaśliwe działania w innym dniu tygodnia. Kropla
wody
drąży
skałę.
ga
będzie
mógł
pozwolić mu na swobodny
Doi tematu
wiosnę.
spacer
zabawę zwrócę
innyminapsami,
co zapewni
Sekulski
mu odpowiednią ilośćRadosław
ruchu w ciągu
dnia.

będą się przedsięwzięcia muzyczne, tj. kon- dzieła artystycznego, teatralne, muzycz- Wielu właścicieli psów boryka się z różnycerty, występy młodych talentów muzycz- ne, taneczne itp/ wśród mieszkańców w/w mi problemami dotyczącymi wychowania
no-wokalnych, lokalnych grup muzycznych, Osiedli. Zajęcia odbywałyby się pod okiem i rozumienia potrzeb gatunkowych psów.
tanecznych, m
wykwalifikowanych trenerów, animatorów. Często infrastruktura miejska nie pozwa- organizacja wieczornych seansów LET- 2. „Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla la psom na zaspakajanie swoich potrzeb
NIEGO
KINA PLENEROWEGO
wraz napsów”
Do tegorocznej
- 28 edycji Konkursu
naszym Osiedlu zgłoszono 5 ogrodów przydomowych
i 1często
pas zieleni.
Etap ogólgatunkowych, co
jest powodem
wyz warsztatami
dla dzieci
dorosłych Komisja
pod- Celem
nomiejski
jeszcze
trwa, iponieważ
Konkursowa
przyjrzeć
się setkom ogrodów,
balkonów
i skwerów. Jeden
z
projektu musi
jest aby
na profesjonalnie
stąpienia zaburzeń
środowiskowych
i spoczas całych
wakacji,
naszych
osiedlowych
ogrodów został wytypowany
do obiektach
etapu ogólnomiejskiego.
Jesteśmy
bardzo
i trzymamy
mocno
wykonanych
umożliwić osobom
łecznych
psów.dumni
Zwiększa
się też frustracja
- organizacja
spektakli
plene- posiadającym
psy wspólną
ich pupi- właścicieli
psów, gdy
ich pupil
zaczyna
kciuki,
tymteatralnych
bardziej, że
w poprzednich
edycjach wygrywali
jużzabawę
nasi mieszkańcy.
Wiele ogrodów
naprawdę
zachwyca,
rowych,
z opiekunami
być nieprzewidywalny
swoichi mnóstwo
reakcjach
nie
tylko swoim pięknem, różnorodnością,lów
alewraz
także
dlatego, żeoraz
ich zabezpieczenie
właściciele wkładają
w nie całe swojew serce
- Festiwale wzbogacone będą o działania miejsca gdzie w sposób kontrolowany psy i zachowaniach. Realizacja tego projektu
czasu.
rekreacyjne, artystyczne, takie jak: warsz- będą mogły podwyższać swoją koordynację przyczynić się może do zmniejszenia biegaDorota Matkowska
taty tematyczne, warsztaty rękodzieła ar- ruchową i umysłową.
jących psów po ulicach, zwiększenia światystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, Udostępnienie właścicielom psów takiego domości edukacji osób dorosłych i dzieci.
rodzinne i indywidualne konkursy i quizy miejsca przyczyni się do zwiększenia bez- Miejsce to ma nauczać ludzi i zwierzęta
tematyczne, dmuchańce, malowanie twarzy pieczeństwa publicznego eliminując przy- wzajemnych interakcji, dostarczać wielu
itp, a wszystko to w luźnej atmosferze pik- padki niezgodnego z prawem wypuszczania wspaniałych chwil nieskrępowanej zabanikowej.
psów na ulicach oraz terenach do tego nie- wy polepszając relacje miedzy psem i jego
przystosowanych.
opiekunem, pozwalając jednocześnie właProwadzenie psa na smyczy przez całe jego ścicielom na dyskusję i wymianę doświadżycie z pewnością nie jest dobrym rozwią- czeń, zwiększając świadomość w różnych
zaniem. Psy, które nie mają możliwości wy- aspektach psich problemów.
biegania mogą stać się agresywne i uciążli- Proponowane jest wykonanie ogrodzonewe, co w konsekwencji często prowadzi to go placu zabaw wyposażonego w elementy
do porzucania niesfornych pupili. Co zatem zabawowe dla psów jak: płotki do przeskazrobić, żeby pies mógł się wybiegać zgodnie kiwania, obręcze, równoważnie, pochylnie
ze swoją naturą? Jedynym rozwiązaniem proste, pochylnie łamane, mostki, poręcze
jest ogrodzony wybieg z placem zabaw dla do przeskoków, tunele, talerzyki, platforpsów usytuowany w przestrzeni miejskiej. my, słupki do slalomu, labirynty dla psów
W tym miejscu każdy właściciel czworono- dużych i małych. Niezbędnymi elementami
w który musi być wyposażony plac zabaw
dla psów to psia toaleta, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, ławeczki, wieszaki
na smycze i kagańce, regulamin. Na terenach towarzyszących placowi zabaw dla
psów, pełniącymi funkcję wybiegów, wykonanie ogrodzenie tego terenu i uporządkowanie.
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