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W tym szczególnym dla Nas wszystkich roku
dużo zdrowia, miłości i wzajemnej życzliwości.
Abyśmy rok 2021 rozpoczęli z optymizmem i nadzieją
życzą
Radni Osiedla Krzyżowniki - Smochowice

Rok 2020 mija i dobrze. Pandemia zdominowała nasze życie na wielu płaszczyznach, wiele ludzkich dramatów, trudności ale
mamy nadzieję że zły czas już za nami że nadchodzący nowy rok 2021, będzie lepszy .
Działania Rady Osiedla i Zarządu także uległy zmianie
Preferujemy kontakt w formie zdalnej poprzez emaila porzadek@rada.org.pl ,telefon w czasie dyżuru w każdą środę w godz.18-19
tel.786 208 919 oraz możemy porozmawiać przez platformę zoom ID88379157794. Sesje Rady Osiedla , odbywają się w pierwszy
poniedziałek miesiąca od godz. 19.00 też w trybie zdalnym , informacje na stronie internetowej www.krzyzowniki-smochowice.pl .
Mimo trudności zrealizowano większość zadań zaplanowanych na ten rok, niektóre ze względu na panującą sytuacje, będą realizowane w przyszłym roku. Kolejny raz trzeba uzbroić się w cierpliwość, która ponoć popłaca. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze
będzie normalnie .
Witold Puchalski Przewodniczący Zarządu OsiedlaKrzyzowniki-Smochowice

Sprawozdanie z wydarzeń na Osiedlu
oraz pracy Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
1. Od czerwca odbyły się 4 sesje Rady Osiedla 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 podjęto 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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta- Monitoring na Osiedlu
Krzyżowniki- Smochowice.
- Wyrażenie zgody na przyjęcie nasadzeń kompensacyjnych na placu zabaw przy ul. Architektów
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 inwestycje przebudowy ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej .
6. W ramach bieżącego utrzymania chodników i jezdni , przepro-

wadzono szereg prac naprawczych wraz z równaniem dróg gruntowych .
7. Zgłoszono do realizacji przez Zarząd zadanie które ma celu poprawienie bezpieczeństwa na naszym Osiedlu poprzez przycięcie
krzewów które utrudniają widoczność na skrzyżowaniach .
8. Na obiekcie sportowym zamontowano nowe siatki na bramkach
i korcie tenisowym .
9. Kino plenerowe ,kultura na Jeżycach – realizacja projektu PBO
2020 na obiekcie przy ul. Braniewskiej -odbyły się seanse filmowe
,teatrzyki dla dzieci i warsztaty rękodzieła
10. W Centrum Kultury Schron przy ul. Słupskiej odbywają się
warsztaty dla seniorów -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. 18.0019.00, poprzez platformę ZOOM, logowanie ID883791157794
password dyzur RO

Planowane i realizowane ważniejsze inwestycje
Zakres prac

Etap prac (stan na dzień 8 grudnia 2020 roku)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego
na osiedlu

Kamery na obiekcie przy ulicy Braniewskiej, obiekcie przy ulicy Maszewskiej oraz dwie kamery na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Dąbrowskiego (rondo) zostały włączone do Systemu Monitoringu Miejskiego. 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). Wniosek
nie uzyskał dofinansowania. Kwotę wkładu własnego przekazaliśmy do WZKiB na cząstkową realizacje projektu. Czekamy na informacje co do możliwości
realizacyjnych.

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy
Przytocznej

Zakończono wszystkie etapy budowy ogrodzonego placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z miejscami wypoczynku wśród zieleni. Zakończyły się prace związane
z montażem na placu miejskiego monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa.

Przebudowa placu w rejonie ulic
Karlińska/Sułowska/Muszkowska

We wrześniu zakończyły się ostatnie prace budowlane związane z podłączeniem nowej instalacji oświetleniowej. 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 budową chodnika w ul. Łagowskiej na odcinku od przepustu
do ul. Kościerzyńskiej

Zadanie zostało wykonane przez ZDM. Realizacja zadania przez ZDM obejmowała wykonanie przepustu 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 zgłosiliśmy i wyjaśniamy zaistniała sytuację w celu uzupełnienia inwestycji o brakujące elementy.

Budowa ulicy Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej oraz Łagowskiej

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 Miejskiego Inżyniera Ruchu wniosek o aktualizację Stałej Organizacji Ruchu. W celu dodatkowej konsultacji
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 jest powodem; brak zainteresowania czy pozyskania informacji) przedłużyliśmy zbieranie wniosków do końca października 2020 roku.
Do końca listopada 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 Myśliborskiej)

Istniała gotowa dokumentacja budowlana, opóźnienie w wykonaniu projektu związane było z wymogiem uregulowania spraw własnościowych istniejących instalacji Aquanet S.A. w pasie drogowym. 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). 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 grudniu 2020 roku.
Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca września 2021 roku, co może umożliwić płynne przejście do realizacji II etapu.
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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 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 na 2022 rok, 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, które ma zostać zrealizowane do lipca 2021 roku.
Roboty budowlane związane z utwardzeniem ulicy mają zakończyć się do grudnia 2021.

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 projekt zawierający zgłoszone uwagi mieszkańców. Czekamy za zakończeniem prac projektowych i przekazaniem dokumentacji wraz z kosztorysem inwestycji. Wstępny planowany odbiór gotowej dokumentacji budowlanej planowany był na koniec pierwszego półrocza, został przedłużony
kolejny raz do końca I kwartału 2021 roku ze względu na wymaganą ponowną (już trzecią) procedurę uzgodnień (już nie z gestorami istniejących i projektowanych
inwestycji w ulicy) z Miejskim inżynierem Ruchu. Po otrzymaniu gotowej dokumentacji budowlanej zostanie ona opublikowana na stronie radnych. 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, 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, które
zostały przyjęte do 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 chodnika po stronie południowej 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 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 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 Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zakończyły się procedury przygotowania do realizacji inwestycji. Planowany
termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania ze względu na potrzebę dodatkowych uzgodnień dokumentacji to przełom I/II kwartału 2021
roku. Zakończenie prac budowlanych do końca 2021 roku.

Budowa ulicy Elbląskiej od ulicy
Polanowskiej 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 gazowych oraz wykonaniu oznakowania. Zakończenie budowy wraz z odbiorami technicznymi planowane jest do końca
grudnia 2020 roku.

Budowa ulicy Puckiej od ulicy
Tczewskiej do Elbląskiej

Wykonanie zadania inwestycyjnego następuje w trybie „Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności” przez Stowarzyszenie. W chwili obecnej planowane
jest rozpoczęcie rozmów z PSG dotyczących modernizacji istniejącej infrastruktury gazowej kolidującej z realizacją budowy drogi.

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.

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
Słupskiej 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.
Zadanie zostało zrealizowane do końca listopada 2020 roku.Obecnie trwa ocena oddziaływania z możliwością korekty.

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

Przeznaczono środki na wykonanie przez MIR dokumentacji Stałej Organizacji Ruchu, którą opracowano, zatwierdzono i przekazano do realizacji do Zarządu
Dróg Miejskich. Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie do końca grudnia 2020 roku.

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. progów zwalniających na ulicy Człuchowskiej na odcinku od Sianowskiej do Polanowskiej. Przekazano środki finansowe na realizację zadania do Zarządu Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich przekazał dokumentacje w celu wyceny przed ogłoszeniem przetargu. W związku
z przerwą technologiczną (okres zimowy) przesunięto planowany termin realizacji zadania do końca czerwca 2021 roku.

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. 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.
27 listopada biuro projektowe zgłosiło prośbę o uzgodnienie projektu. W grudniu zostaną przeprowadzone z mieszkańcami konsultacje dotyczące projektu.
Zgłoszone uwagi zostaną przekazane do biura projektów.

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 powrócić 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.
Zadanie zostało zrealizowane i zakończone odbiorami w listopadzie 2020 roku.

Montaż lamp oświetleniowych w rejonie Biskupińska 10

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

Przejęcie na stan ZDM oświetlenia
ulicy Oleckiej

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

Wirska (remont chodnika po stronie południowej)

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. Zadanie zostało zrealizowane, nastąpiły odbiory techniczne
we wrześniu 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.
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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 na początku 2021 r.

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 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 Czarnkowską

Trwa wykonanie przez służby Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu Stałej Organizacji Ruchu dla tego obszaru. 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
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). Rozważenie skrócenia o jeden segment (przy ulicy Czarnkowskiej) bariery odgradzającej jezdnie od pobocza na wiadukcie w ciągu ulicy Dąbrowskiego, dla polepszenia widoczności dla kierujących
wyjeżdżających z ulicy Czarnkowskiej. Zatwierdzona dokumentacja przekazana została do ZDMu. Zadanie oczekuje na znalezienie środków na jego realizacje.

Działkowcy na swoim
Jesteśmy pod adresem Dąbrowskiego
506 w Poznaniu w siedzibie Stowarzyszenia
Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, rozmawiam z Panem Prezesem
Rafałem Zawadzkim:
- Znajdujemy się na wyjątkowych ogródkach działkowych; wyjątkowych i innych od
pozostałych – dlaczego?
- Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest wyjątkowy dlatego, że jest to pierwszy ogród w Poznaniu,
który opuścił struktury Polskiego Związku
Działkowców (PZD), założył swoje własne
stowarzyszenie, które prowadzi ten ogród.
Nazywa się Stowarzyszeniem Ogrodowym
im. Karola Marcinkowskiego. Nastąpiło to
w 2017 r. po trzech latach walki, przepychania się w sądzie, stawiania się PZD, który nie
chciał, by ogród opuścił struktury.
- Ogród ogrodem a co z działkowcami,
którzy mieli inną wolę?
- Wiadomym jest, że o wszystkim muszą
zdecydować działkowcy, ale w momencie gdy
działkowcy korzystają z ustawy, która obowiązuje od stycznia 2014 r. organizują zebranie
w celu wyboru stowarzyszenia prowadzącego
ogród i na tym zebraniu podejmują decyzję
o wyjściu z PZD, następnie składają dokumenty w KRS-ie. Wydawałoby się, że jest
wszystko zrobione, jak nakazuje ustawa, po
czym zaczynają się schody - my pierwsze takie
zebranie mieliśmy w 2014 r. W KRS-ie jako
strona naszego wniosku o wpis przystępuje
jako strona PZD, który składa sprzeciwy. Bo
to są jego (PZD) tereny
- Pytanie czy PZD?
- Sąd to tereny Miasta, nad którym on
sprawuje piecze. W każdym razie w KRS
okazuje się, że jedno postanowienie referendarza przeczy drugiemu, giną dokumenty
w sądzie, gdzie robi się wszystko, by nie zarejestrować stowarzyszenia. My jako komitet

Nowe miejsce na Osiedlu
Mieszkaniec Osiedla poinformował
o nowo otwartej restauracji w Plek Centrum Sportowym (ul. Margonińska) pod
nazwą Mafioła. W ofercie m.in. makarony, burgery i sałatki. Możliwość dowozu,
jak i zjedzenia na miejscu. [jeśli uważasz,
że warto napisać o ciekawych miejscach
na osiedlu prosimy o informację na redkacja@rada.org.pl]
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założycielski zauważyliśmy, że ta rejestracja
w 2014-2015 nie będzie możliwa. Ustawa dawała nam możliwość ponowienia naszej próby
po dwóch latach, więc czekaliśmy grzecznie.
Działkowcy świadomi nadal tego, że chcą
opuścić PZD, podejmują kolejną próbę, zebranie. Oczywiście działkowcy w 90-kilku
procentach są za opuszczeniem struktur. Ponownie złożyliśmy wnioski i po 3-4 miesiącach
nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane,
co dla Poznania jest pierwszym takim „incydentem”, tj. pierwszy ogród z kilkudziesięciu
w Poznaniu, który opuszcza struktury PZD.
W Polsce inne ogrody też przechodziły to
samo co nasze stowarzyszenie – nie jest łatwo, ponieważ są utrudnienia. Kilka miesięcy
po naszym wyodrębnieniu drugi ogród na ul.
Wrzesińskiej przeprowadził zebranie – ogród
z którym mocno współpracowaliśmy, również
organizowaliśmy pikiety m.in. w obronie osób
mieszkających na ogrodach. PZD w 2015 r.
podjął uchwałę, by pozbawiać członkostwa
osoby zamieszkujące na ogrodach. Nasz
ogród ma dużo osób zamieszkujących. Czy
dobrze, czy źle? Warunki ludzkie trzeba zrozumieć. Ludzie nie zamieszkują na ogrodach
działkowych, bo mają taki kaprys tylko do
tego zmusza ich życie. Niektórzy zostają, inni
wprowadzają się.
- Czyli technicznie rzecz ujmując działkowcy, którzy byli w PZD założyli nowe stowarzyszenie i z tamtego członkowstwa zrezygnowali, tak?
- Zanim jeszcze była nowa ustawa która
pozwoliła się wyodrębniać to nasi działkowcy założyli stowarzyszenie „Forsycja”. Nowa
ustawa dawała nam szansę na wyodrębnienie
ogrodu. Automatycznie działkowcy w momencie rejestracji nowego stowarzyszenia
tracili stare członkostwo w PZD. Oczywiście
nie ma nakazu należeć do stowarzyszenia.
Działka pozostaje w użytkowaniu działkowca.
Członkostwo jest dobrowolne, ale bycie w stowarzyszeniu pozwala aktynie uczestniczyć
w życiu ogrodu, np. podejmować decyzje. Tak
czy inaczej płaci się taką samą składkę. Decyzje w naszym ogrodzie podejmują działkowcy
na walnym zgromadzeniu i tylko od nas zależy
co i jak robimy. Nie odprowadzamy żadnych
składek do lokalnego i centralnego PZD –
całe finanse zostają u nas i sami decydujemy.
Nad nami jest tylko Miasto Poznań – z nimi
ustalamy wszystko.
- Wasze stowarzyszenie ma umowę z Miastem?

- Mamy wpisy w księgi wieczyste tego terenu, jako stowarzyszenie mające teren w posiadaniu na użytkowanie.
- Jak wygląda współpraca z Miastem?
Czy coś Pana zaskoczyło? - jest Pan pierwszym wolnym prezesem.
- Nie było na początku lekko z racji tego,
że w Poznaniu była to nowość. Urzędnicy
wiedzieli tylko o PZD. Jak przekazywano
informacje z Miasta to tylko do PZD, ponieważ o nas nie wiedziano. Mieliśmy problem
z otrzymaniem dotacji z urzędu miasta, które
przeznaczone były na ogrody działkowe. Wystartowaliśmy w naborze, ale nasz wniosek
został odrzucony, ponieważ stwierdzono, że
zapisy naszego statutu nie podchodzą pod regulamin dotacji. Regulamin dotacji pasował
do statutu PZD i nikt się nie spodziewał, że
wystartuje inna organizacja pomimo tego, że
jesteśmy takim samym ogrodem jak inne.
- Czyli kryteria były złe.
- Zaczęliśmy się z Miastem przepychać
o tą dotację. Skończyło się tym, że pisałem do
Rzecznika Praw Obywatelskich, który po ok
1,5 roku przyznał nam rację.
- Czy miało to praktyczny wpływ na Waszą sytuację?
- Nie. To dla nas było potwierdzenie, że to
Miasto zrobiło błąd a nie my. Ostatecznie dostosowaliśmy statut do wymogów miasta a nie miasto regulamin pod ogrody PZD i wyodrębnione.
Decyzja RPO dała nam satysfakcję. Obecnie po
trzech latach od wyodrębnienia nie mamy konfliktów z PZD, każdy poszedł swoją drogą.
- Około rok temu na osiedlu, na pewno
na barierce jednego z wiaduktów, wisiały banery z przekreślonym na czerwono napisem
„PZD” – czy Pan kojarzy tę akcję?
- Ta akcja dotyczyła ogrodu „Szafirek”.
Ogrody widzą, że można działać bez PZD
i próbują się usamodzielnić. „Szafirek” chciał
wyjść, ale z przyczyn formalnych sąd nie zarejestrował nowego stowarzyszenia.
- Przechodząc do działkowców – jacy to
ludzie? Pochodzą z Poznania, spoza Poznania
– jak to historycznie wyglądało?
- Działkowcy to przekrój całego społeczeństwa. W większości to mieszkańcy Poznania i naszego powiatu. Zdarzają się osoby przyjezdne, które również u nas pomieszkują. My
nie robimy z tego problemu. W 2015 r. PZD
zrobiło badanie statystyczne w formie ankiety
(ale skalę badania zaniżono), z których wynikało, że ok 5 tys. osób zamieszkuje na stałe na
ogrodach działkowych w Poznaniu.

- A ilu mamy działkowców w Poznaniu?
- Ciężko powiedzieć, ale około kilkadziesiąt tysięcy. Problem mieszkania na ogrodach
był, jest i będzie. Tego się nie da zredukować.
Myślę, że nawet nie widać światełka w tunelu.
Miasto prowadziło politykę, że osoby, które mieszkały na ogrodach działkowych nie
były wpisywane na listę osób oczekujących
na mieszkania socjalne, ponieważ potrzeby
mieszkaniowe tych osób były zaspokojone.
Teraz od dwóch, trzech lat to się zmieniło.
- Wracając do działkowców, czy mamy
jedną grupę zawodową bądź branżę na Państwa ogrodach? Czy też osiedlili się tu określeni mieszkańcy śródmieścia? Kiedy ogrody
powstały?
- W 1972/73 r. Z tego co kojarzę to był
Uniwersytet Medyczny dla swoich pracowników, bo kiedyś to były pracownicze ogrody
działkowe. Każdy zakład miał swój ogród. Potem na skutek zbywania działek ogród przestał być związany z branżą.
- Jak kupić działkę? Czy można kupić
działkę?
- Można nabyć prawa do użytkowania
działki. Nowa ustawa określiła to jako umowa
przeniesienia praw do działki. Kiedyś było łatwiej. Teraz w czasach pandemii jest nagonka
chętnych na ogrody działkowe, jednakże u nas
na ogrodzie od kilku lat jest ciężko osobom
z zewnątrz wejść na ogród. Działki najczęściej
przekazuje się w gronie rodziny lub znajomych i tak naprawdę Zarząd nie ma tu nic do
kwestionowania. Zainteresowane strony zawierają umowę u notariusza i zgłaszają się do
Zarządu. Zarząd sprawdza wyłącznie kwestie
formalne – faktycznie jest wolność przenoszenia prawa do działki.

- Czy Zarząd dysponuje listą osób, które
zamieszkują ogrody, bo to faktycznie mieszkańcy naszego osiedla?
- Miasto Poznań nadaje meldunek. Nie
jest to takie proste, ale możliwe, to są tzw.
„meldunki z decyzji”. Teoretycznie ustawa
zabrania mieszkania na ogrodzie działkowym,
miasto melduje, ale z tego co kojarzę dosłownie kilka działek należy do osiedlowych mieszkańców.
- Czy zamieszkiwanie na działkach nie rodzi problemów praktycznych, np. z pocztą?
- Ogród ustawowo jest ogrodem otwartym.
Furtki i bramy są, ale listonosz ma dostęp do
skrzynek.
- Czy tu jest skończona ilość parceli?
- Terenu na nowe działki nie mamy. Bardziej brakuje nam terenów żeby rozwijać miejsca wspólne. Wywalczyliśmy dotację z urzędu
miasta. Z części nie zagospodarowanej zrobiliśmy boisko z trawą, z nawadnianiem. Postawiliśmy siłownię zewnętrzną. Brakuje nam terenu
na rozwój integracji społecznej a już nie ma
mowy o nowych działkach, których mamy 298.
- Jak Pan ocenia decyzję o wyjściu z PZD
z perspektywy trzech lat?
- Na początku trzeba się bardziej angażować, chodzić do urzędów i informować, że
jesteśmy ogrodem wyodrębnionym. Obecnie
mamy to już za sobą, ale chociażby regulamin
konkursu „Zielony Poznań”, w którym wzięliśmy udział nie był dostosowany do oceny
działek w ogrodach prowadzonych przez inne
stowarzyszenie niż PZD. W kolejnym roku już
regulamin zmieniono. Uważam, że teraz jest
lepiej. Widzę, że działkowcy, choć nie jednogłośnie, poparli zmiany. Co ciekawe wielu ludzi starszych jako pierwsi chcieli zmian i się ich

nie bali. Dla mnie osobiście miłe jest to, że zagorzali zwolennicy PZD doceniają nasze działania i mówią, że jest lepiej. Najważniejsze , że
daliśmy radę poprowadzić pierwszy wolny poznański ogród. Żyjemy w dobrych relacjach z
innymi ogrodami tymi należącymi do PZD jak
i z ogrodami, które wybrały wolność. Czasami
się spotykamy z zarządami wolnych ogrodów,
wymieniamy się doświadczeniami i omawiamy
problemy. Oczywiście współpraca jest nieformalna tylko wyłącznie koleżeńska .
- Jakie ma Pan plany na przyszłość, marzenia, oczekiwania?
- Staramy się inwestować w ogród i go
rozwijać. Chcielibyśmy doprowadzić wodę
miejską do ogrodu, ponieważ przez ok 10 lat
poziom wód spadł o ponad 2 metry. Każdy
z działkowców ma swój odwiert, swoją studnię.
Oczywiście dzisiaj nie ma problemu, ale spodziewamy się problemów z wodą w przyszłości. Póki co priorytetem jest doprowadzenie
wody do świetlicy, przygotowanie wspólnego
ujęcia wody pitnej i postawienie hydrantu. Jeśli chodzi o samą działalność zarządu to czasami decyzje są ciężkie, ale liczymy na to, że z
czasem zostaną docenione jako właściwe podjęte dla dobra ogółu działkowców. Prowadzić
ogród, by wszyscy byli zadowoleni się zwyczajnie nie da. A w przyszłym roku wiosną na Walnym Zgromadzeniu członków stowarzyszenia
to działkowcy podejmą najważniejsze decyzję
na najbliższe lata bo nasza pierwsza czteroletnia kadencja organów wolnego stowarzyszenia się zakończy i to członkowie obecni na
walnym zgromadzeniu zadecyduję kto i jak
poprowadzi ogród dalej.
Rozmawiał
Maciej Bedyński

Zapraszamy do biblioteki
Po kolejnym, czasowym zamknięciu biblioteki, placówka znów jest czynna i serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów F16
– książek, książek mówionych oraz czasopism,
których wypożyczanie ponownie zostało przywrócone.
Nadal należy pamiętać o:
- konieczności dezynfekcji rąk po wejściu do
biblioteki,
- zakrywania ust i nosa na terenie placówki,
- zachowaniu między sobą dwumetrowego
odstępu.
W ostatnim czasie księgozbiór biblioteki
wzbogacił się o wiele interesujących nowości,
z których wybrane zostaną przedstawione poniżej.
Z pewnością warto sięgnąć po książkę
psychologa i mówcy motywacyjnego Jacka
Walkiewicza „Rozmyślnik Jacka Walkiewicza”. Autor zachęca do spojrzenia na otaczający nas świat z nieco innej perspektywy niż
dotychczas i skłania do refleksji nad wieloma
zagadnieniami, z których na pewno uwagę należy zwrócić na wdzięczność, o której tak często zdarza nam się zapominać. Zachęcam do
sięgnięcia po wydawnictwo autora, zaglądnięcia na jego bloga, czy posłuchaniu wystąpień
na kanale You Tube, bo nie wie co stracił ten,
kto nie wie „jak to jest mieć kampera”.

Od książki „Sapiens: od zwierząt do bogów” kariera Harari Yuval Noah`a nabrała
błyskawicznego tempa. Autor łatwym językiem przedstawia historię ludzkości, odnosi
się do historii, psychologii, biologii oraz stawia pytanie: dokąd zmierza ludzkość?
Natomiast najnowsza książka Olgi Tokarczuk „Czuły narrator” to zbiór esejów, w których autorka zapoznaje nas ze swoim warsztatem pisarskim, procesem tworzenia, myślami.
Dzięki tej książce bliżej poznajemy Noblistkę
i z pewnością ją polubimy.
Z prozą filozoficzną zapoznaje nas Paweł Huelle w zbiorze opowiadań „Talita”, a
Magdalena Wolińska-Riedi w „Zdarzyło się
w Watykanie. Nieznane historie zza Spiżowej
Bramy” przeprowadza rozmowy z osobami
blisko współpracującymi z Janem Pawłem II.
Pozycja wzbogacona jest w fotografie z prywatnego albumu papieża.
„Jeśli mój mąż nie zgłosi mojego zaginięcia
to czy ktoś będzie mnie szukał?” takie słowa
możemy przeczytać na okładce najnowszego
kryminału Kimberly Belle pod tytułem „Idealna żona”. Książka wciąga, zaskakuje, a od
lektury naprawdę trudno się oderwać.
Innymi powieściami pełnymi emocji i
wartkiej akcji, których swój początek bierze w
roku 1937 są książki Szczepana Twardocha z

cyklu „Król”: „Król” i „Królestwo”. Od niedawna na podstawie bestsellerowego „Króla”
obejrzeć możemy również serial.
Mocnym, wciągającym kryminałem jest
„Moloch” Marka Krajewskiego. Tym razem
tematem snutej opowieści jest najmroczniejsze śledztwo Mocka.
Wielbicieli cyklu Komisarz Forst Remigiusza Mroza z pewnością ucieszy możliwość
wypożyczenia 6. tomu serii pt. „Halny”.
Wydawnictwami cieszącym się dużą popularnością jest cykl Joanny Jax „Prawda
zapisana w popiołach”. Na serię składają się
trzy tytuły: „Milczenie aniołów”, „Krzyk zagubionych serc” oraz „Śpiew bezimiennych
dusz”. Akcja książek zaczyna się w szarej
rzeczywistości lat pięćdziesiątych, toczy się
poprzez lata sześćdziesiąte do finału w Grudniu’70. Inne książki tej autorki, które można
wypożyczyć w F16 to: „Białe róże z Petersburga“, „Drugi brzeg“, audiobook „Pamiętnik ze
starej szafy” oraz zbiór opowiadań „Taniec
pszczół i inne opowiadania z czasów wojny”.
O wielorakości osobowości słyszał z pewnością każdy, ale przypadek Billy`ego Milligana, który rzekomo miał w sobie aż 24 różne postaci jest zapewne najcięższym znanym
przypadkiem rozszczepienia osobowości. Ale
kto wie? Może Milligan jest tylko genialnym,
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prowadzącym z policją grę oszustem i zwodzi
śledczych aby uniknąć pary za popełnione
przestępstwa? O Milliganie i jego wielu osobowościach przeczytamy w książce Daniela
Keyes`a „Człowiek o 24 twarzach”.
Czy książkę o fizyce kwantowej można napisać z przymrużeniem oka? Jak się okazuje
– tak! Tim James w książce: “Fundamentalnie. Tak fizyka kwantowa i fizyka cząstek elementarnych wyjaśnia wszystko (oprócz grawitacji)” w sposób zrozumiały odpowiada na
wiele pytań, a lektura tej pozycji to naprawdę
fantastyczna przygoda. Książka godna polecenia nie tylko umysłom ścisłym, ale również
osobom, które na lekcjach fizyki z niecierpliwością wyczekiwały dzwonka na przerwę…
Pozostając w temacie fizyki, interesującą
pozycją jest „Tesla. Geniusz na skraju szaleństwa” Bernarda Carlsona. Na kartach książki nie tylko prześledzimy losy „Czarodzieja”
jak nazywano Teslę, ale również przeczytamy
o wielu ciekawostkach jak choćby takiej, że
gdy w roku 1876 Alexander Graham Bell wynalazł telefon, niewielu skłoniło się do tego,
aby go kupić, a przekonanie Amerykanów, że
aparat telefoniczny powinien znajdować się
w każdym domu firmie Bell Telephone Company zajęło dziesięciolecia.
Na zimowy czas, kiedy to szczególnie
zależy nam na wzmocnieniu odporności organizmów, warto zapoznać się z książką „Na
zdrowie! Jak osiągnąć harmonię ciała, ducha
i umysłu”, której autorami są Filip Żurakowski i Jan Pokrywka. A w pozycji Patrycji
Machałek „Magia polskich ziół” zachęcani
jesteśmy do sięgnięcia po polskie zioła i samodzielnego przygotowywania z nich wzmacniających zdrowie wywarów, maceratów, toników
czy maści. Autorka przekonuje nas o skuteczności ziołolecznictwa oraz zapoznaje z wieloma interesującymi przepisami.
Sympatyków zwierząt z pewnością ucieszy
lektura książki „Poczytaj swojemu zwierzakowi, znani ludzie o zwierzętach” Karoliny
Rychter, która jest skarbnicą cytatów z dzieł
znanych osób na temat zwierząt. Kolejnym
wydawnictwem traktującym o zwierzętach jest
pozycja Achima Grubera: „Dramat zwierząt
domowych. Weterynarz patolog o cichych
cierpieniach naszych domowych pupili”.
Włoska dziennikarka Francesca Paci
w swojej pierwszej powieści „Miłość w Auschwitz. Edward Galiński, Mala Zimetbaum
i uczucie silniejsze od śmierci” zapoznaje nas
historią nieszczęśliwej miłości między polskim
więźniem politycznym, a młodą, pełniącą
w obozie rolę tłumaczki, żydowską dziewczyną, którzy razem uciekli z Auschwitz.
Książką nominowaną do literackiej Nagrody
Literackiej Nike 2020 są „Płuczki. Poszukiwacze
żydowskiego złota” Pawła Piotra Reszki. Autor
nakreślił przerażającą opowieść o zobojętnieniu
mieszkańców wsi zamieszkujących tereny w pobliżu byłych obozów zagłady - Sobiboru i Bełżca,
którzy po II wojnie światowej w mogiłach ofiar
poszukiwali „żydowskiego złota”.
Pozycją inicjującą cykl kryminałów „Krąg
Painera” jest „Odmęt” Jacka Łukawskiego. W F16 wypożyczyć można również nowy
kryminalny cykl „Igor Brudny” Przemysława
Piotrowskiego, na który składają się tytuły:
„Piętno” i „Sfora”.
Natomiast dla pań godną polecenia jest
seria „Siedem sióstr” Lucindy Riley. Jest to
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historia siedmiu adoptowanych, nazwanych
imionami mitycznych Plejad, dziewcząt. Na
cykl składają się następujące tytuły: „Siedem
sióstr”, „Siostra burzy”, „Siostra cienia”,
„Siostra perły”, „Siostra księżyca”, „Siostra
słońca”.
Miłośniczki powieści o miłości z pewnością z przyjemnością sięgną po „Echo” Aleksandry Rak – powieść o rozstaniu i cierpieniu,
ale również o nadziei i pięknie.
Natomiast przepełnioną świątecznym klimatem książką jest opowieść Joanny Szarańskiej „Kraina Zeszłorocznych Choinek”. Kto
w małym miasteczku otwiera sklepik o nazwie
Kraina Zeszłorocznych Choinek i dlaczego
świąteczne dekoracje można otrzymać za darmo, tego dowiemy się z tej nieco nostalgicznej
książki. Inną, również pozostającą w świątecznym klimacie książką, jest „Serce w kopercie” Małgorzaty Falkowskiej - w ferworze
świątecznych przygotowań w życiu rezolutnej
Natalii niespodziewanie pojawia się miłość.
Lekka, optymistyczna opowieść.
Powieścią napisaną w formie listów są
„Listy pisane atramentem, czyli rok z życia
wdowca” Małgorzaty Kalicińskiej. Główny
bohater, wdowiec, tęsknicy za zmarłą żoną,
przez przypadek odkrywa, że pisanie do niej
listów nie tylko pomaga mu żyć, ale również
odmienia jego smutną egzystencję.
O przypadkowym odnalezieniu rodziny przez
dwie samotniczki przeczytamy w książce Hansen Dörte „Ten dom jest mój”.
W księgozbiorze dla czytelników dorosłych znajdują się również książki mówione,
których zbiór w ostatnim czasie został między
innymi powiększony o:
- „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk,
- kilka pozycji Remigiusza Mroza: „Przewieszenie”, „Zerwa”, „W kręgach władzy”, „Trawers”,
- „Nic osobistego” Cezarego Łazarewicza,
- „Najpiękniejsza na niebie” Małgorzaty Wardy,
- „Prosta sprawa” Wojciecha Chmielarza,
- „Aksamitka” Grażyny Jeromin-Gałuszki,
-„Miłość to wszystko, co jest” Tomasza Kieresa oraz „Małe życie”, której autorką jest Hanya Yanagihara.
A co dla najmłodszych? Oferta dla dzieci
również została wzbogacona o nowości wydawnicze.
„Ufopsiaki” czyli tom 5. z serii Psierociniec Agaty Widzowskej. Pozycja mądra, edukacyjna.
„Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!” Justyny Bednarek. Gdzie
podziała się papuga Zbigniew? Tego nie wie
nikt, ale na szczęście po Zbigniewie pozostał ślad – jedno zielone piórko i tym właśnie
tropem podąży detektyw Pinkerton. Kolejna
część serii przygód Skarpetek z pewnością
przypadnie do gustu młodym czytelnikom.
Gacek Katarzyna „Porwanie” – tom 4.
z serii Supercepcja Katarzyny Gacek. Tym razem Janek, Klara, Julka i Zosia wyruszają na
poszukiwanie Tymka.
„Felek i Tola i nowy sąsiad” tom 5. oraz „Felek i Tola i balon Henia” tom 6. Sylvii Vanden
Heede są wydawnictwami dla najmłodszych
czytelników.
Bardzo ciekawą książką jest „Za chmurami” Karoliny Hyli. Gdy tajemniczy potwór
kradnie z dachu antenę, zrozpaczona brakiem

dostępu do telewizora rodzina wyrusza na jej
poszukiwanie. Wspólne tropienie złodziejaszka jest niezwykle ekscytujące i obfituje w tak
wiele niesamowitych przygód, że rodzina po
odnalezieniu anteny oddaje ją w prezencie
potworowi. Książka o życiu we wspólnocie
i sile wyobraźni.
Dwie książki „Co rośnie w parku” i „Co
rośnie w sadzie”, których autorką jest Kateryna Michalicyna zapoznają dzieci z przyrodą
i opowiadają o poszukiwaniu własnej tożsamości oraz miejsca w świecie.
Gail Vaz-Oxlade jest autorem książki „Pieniądze i cała reszta. Naucz dziecko
oszczędzać, dzielić się i mądrze wydawać”,
z której dziecko dowie się jak to jest, gdy zaciągnie się dług w banku Mama&Tata, zrozumie na czym polega różnica między „chcę”, a
„potrzebuję” oraz zachęci do podejmowania
decyzji w sprawie pieniędzy.
Dzieci które kochają zwierzęta, a przy
tym… nie lubią kłaść się spać z pewnością zainteresuje „Historia małej popielicy, która nie
mogła zasnąć”, której to książki autorkami są
Sabine Bohlmann i Kerstin Schoene.
Czy zwykła dziura w ziemi może być ulubionym miejscem zabaw dzieci? Jak najbardziej! Ale to co uwielbiają dzieci, dorosłych
może przerażać – a co, jeśli jakieś dziecko
w dziurze na przykład złamie nogę, albo rozkwasi sobie nos? Książka „Dołek” Emmy
Adbåge traktuje o dziecięcych zabawach jako
o przestrzeni dla wyobraźni i wolności. Książka ta kierowana jest nie tylko do dzieci, ale
również ich przezornych rodziców, którzy
dawno zapomnieli jaki jest dziecięcy punkt
widzenia.
Księgozbiór F16 to nie tylko nowości, ale
również bogata kolekcja literatury polskiej,
kryminałów, pozycji z zakresu historii czy innych wydawnictw popularnonaukowych. Korzystając z wolnego dostępu do półek warto
w nich pobuszować i sięgnąć po nieco starsze,
ale przecież nie mniej interesujące, wydawnictwa.
Na koniec przypominamy, że dla osób,
które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Poznania, a ze względu na stan zdrowia
nie są w stanie samodzielnie korzystać z księgozbioru Biblioteki, skierowana jest usługa,
jaką od roku 2018 oferuje Biblioteka Raczyńskich – „Książka dla seniora”. Natomiast dla
niepełnosprawnych mieszkańców Poznania
i ich opiekunów (bez względu na wiek) skierowana jest usługa „Czytanie bez barier”. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00 do
Biura Poznań Kontakt pod numer telefonu
61-646-33-44.
Zachęcamy również do zaglądania na Facebooka Biblioteki Raczyńskich. Na stronie
zapoznać się można z aktualnościami Biblioteki, a młodzi czytelnicy obejrzą wiele filmów,
nagranych z myślą o nich. Filmy publikowane
są również na Instagramie Biblioteki oraz na
bibliotecznym kanale You Tube.
Anna Kleiber
Godziny otwarcia F16:
Poniedziałek, środa, piątek: 13:00-19:00
Wtorek, czwartek: 9:00-14:30
Kontakt:
filia16@bracz.edu.pl
tel. 61-848-85-47

„Zielony Poznań”
Wiadomo już, którzy poznaniacy są właścicielami najpiękniejszych
balkonów, tarasów, działek i przydomowych ogrodów. W tym roku w
konkursie Zielony Poznań nagrodzono i wyróżniono ponad 20 osób
i instytucji. Niestety, z racji sytuacji epidemicznej trzeba było zrezygnować z tradycyjnej gali. To już 27. edycja konkursu. Przez ten czas
wzięło w nim udział ponad 90 tysięcy uczestników. Również w tym
roku, pomimo pandemii, frekwencja dopisała. Wpłynęło ponad 3 tys.
zgłoszeń. Jak zawsze, najwięcej dotyczyło ogródków działkowych, ale
sporo było też zieleńców, balkonów czy tarasów. To oznacza, że dla
mieszkańców Poznania bardzo ważna jest ekologia. Gratuluję nie tylko nagrodzonym, ale też wszystkim uczestnikom konkursu. Bardzo
mi przykro, że w tym roku musimy to zrobić w sposób wirtualny. Jestem jednak przekonany, że w kolejnych latach spotkamy się w realu - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Konkurs
„Zielony Poznań” jest skierowany do mieszkańców, ukwiecających
swoje ogrody, działki i balkony, ale też firm i instytucji, które zielonymi aranżacjami upiększają miasto. Jego celem jest kształtowanie
postaw proekologicznych oraz zachęcenie do dbania o tereny zielone
w miejscu zamieszkania i pracy - wyjaśnia Joanna Jajus, dyrektorka
Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. Rywalizacja składała się z dwóch etapów - osiedlowego i miejskiego. W pierwszym
z nich zgłoszone obiekty oceniali przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub stowarzyszeń
działających na rzecz działkowców. Aranżacje z najwyższą punktacją
przeszły do etapu drugiego, w którym Miejska Komisja Konkursowa
- złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów
Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych
Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu PZD, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta - powołana przez
prezydenta Poznania, wybierała najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty w sześciu kategoriach. Nagrodzone i wyróżnione obiekty
wyróżniały się na tle architektury miasta indywidualnym podejściem
do aranżacji. Ich twórców charakteryzowała duża pomysłowość, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów i warzyw oraz dbałość o
estetykę połączoną z wielofunkcyjnością ogrodu. Pojawiły się pomysłowe elementy małej architektury z kompozycjami kwiatowymi oraz
ogrody, które dobrze radzą sobie z trudnymi warunkami klimatycznymi, np. są odporne na suszę. Wśród wyróżnionych znalazła się tematyka hortiterapii czynnej z udziałem pracy człowieka w ogrodzie oraz
hortiterapii biernej oddziaływującej pozytywnie na wszystkie nasze
zmysły - tłumaczy Ewelina Murzydło z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej.
W tym roku w rywalizacji wzięło udział 3 270 obiektów: 2 038 w kategorii działki na terenach Rodzinny Ogrodów Działkowych, 598 - w kategorii ogrody przydomowe, 437 - w kategorii balkony, tarasy, loggie
i okna, 185 - w kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe,
szkolne, 11 - w kategorii pasy zieleni oraz jeden w kategorii zielone
dachy. Przyznano 12 tytułów laureata oraz 8 wyróżnień.
(źródło: www.poznan.pl)

Z wielką radością informujemy, że wśród Laureatów jest miesz-

Klub seniora
wznowił działalność
w okresie
wakacyjnym
Otrzymane wsparcie trenera senioralnego umożliwiło
Stowarzyszeniu na rzecz mieszkańców os. Krzyżowniki-Smochowice prowadzenie zajęć raz w tygodniu, w ramach których
oferowano marsz po zdrowie leśnymi ścieżkami i gimnastykę
na boisku.

W salce pod kościołem odbywały się zajęcia terapii muzyką i tańcem.
Wycieczka do Zajączkowa także okazała się dobrym wydarzeniem, tu podziękowania dla Koleżanki Aleksandry. Nader udany okazał się wypad nad jezioro na pożegnanie lata.
W następnym roku panujemy kontynuację zajęć z tenerem
senioralnym, na co liczymy otrzymać wsparcie.
Pomimo sporych trudności, wynikających z pandemii, staraliśmy się poprawić samopoczucie i nastroje seniorom.
Żywimy nadzieję, że zajęcia w 2021 r. rok uda zorganizować się lepiej, gdyż nabyliśmy doświadczenie działania w warunkach COVIDu.
Krzysztof Grzybowski
Zastępca Przewodniczącego
Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców
os. Krzyżowniki-Smochowice
7 grudnia br roku seniorzy naszego osiedla spotkali się
w Kiekrzu z okazji Mikołajek. Zorganizowane zostały zajęcia
ruchowe przy muzyce i poczęstunku na świeżym powietrzu.
Humory dopisywały, a śpiewom i tańcom nie było końca. I tak
pełni energii i optymizmu kończymy rok , a na zbliżający się
Nowy Rok 2021 życzę Wszystkim zdrowia, radości, realizacji
planów.
Przewodniczący stowarzyszenia Zygmunt Pawlik

kanka naszego Osiedla Pani Ewa Kraft – Pawlak która zajęła
I miejsce wśród zgłaszających swoje ogrody przydomowe.
SERDECZNIE GRATULUJEMY.
Takie wyróżnienie jest nagrodą za ukochanie zieleni, roślin
i wielkiej pracy włożonej w utrzymanie przydomowego ogrodu.
Pani Ewa chętnie dzieli się swoimi roślinami, ziołami i przepisami na ich wykorzystanie. Mamy nadzieję, że przykład nagrodzenia tej pracy stanie się powodem większej ilości zgłoszeń do
kolejnej edycji Konkursu „Zielony Poznań” w roku 2021.
Zachęcamy.

7

W edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 WYGRALIŚMY głosami mieszkańców Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Podolan i Strzeszyna dwa projekty rejonowe. Gratulujemy Wszystkim, 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!
Oto zwycięskie projekty, w skrócie:
1. „Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne
Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany”
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych
w Kiekrzu, na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, Strzeszynie i Podolanach, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku.
Założeniem projektu jest:
- organizacja festiwali na poszczególnych
Osiedlach - m.in. SMOCHY FESTIWAL,
FESTIWAL
KIERSKI,
FESTIWAL
STRZESZYŃSKI, w ramach których odbędą się przedsięwzięcia muzyczne, tj. koncerty, występy młodych talentów muzyczno-wokalnych, lokalnych grup muzycznych,
tanecznych, m
- organizacja wieczornych seansów LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz
z warsztatami dla dzieci i dorosłych podczas całych wakacji,
- organizacja teatralnych spektakli plenerowych,
- Festiwale wzbogacone będą o działania
rekreacyjne, artystyczne, takie jak: warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe,
rodzinne i indywidualne konkursy i quizy
tematyczne, dmuchańce, malowanie twarzy
itp, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej.

- organizacja całorocznych zajęć kulturalnych - projekt polega na popularyzacji
sztuk performatywnych /warsztaty rękodzieła artystycznego, teatralne, muzyczne, 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 pupilów 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 bezpieczeństwa publicznego eliminując przypadki niezgodnego z prawem wypuszczania
psów na ulicach oraz terenach do tego nieprzystosowanych.
Prowadzenie psa na smyczy przez całe jego
życie z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem. Psy, które nie mają możliwości wybiegania mogą stać się agresywne i uciążliwe, 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-
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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 różnymi problemami dotyczącymi wychowania
i rozumienia potrzeb gatunkowych psów.
Często infrastruktura miejska nie pozwala psom na zaspakajanie swoich potrzeb
gatunkowych, co często jest powodem wystąpienia zaburzeń środowiskowych i społecznych 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 biegających psów po ulicach, zwiększenia świadomości edukacji osób dorosłych i dzieci.
Miejsce to ma nauczać ludzi i zwierzęta
wzajemnych interakcji, dostarczać wielu
wspaniałych chwil nieskrępowanej zabawy polepszając relacje miedzy psem i jego
opiekunem, pozwalając jednocześnie właścicielom na dyskusję i wymianę doświadczeń, zwiększając świadomość w różnych
aspektach psich problemów.
Proponowane jest wykonanie ogrodzonego placu zabaw wyposażonego w elementy
zabawowe dla psów jak: płotki do przeskakiwania, obręcze, równoważnie, pochylnie
proste, pochylnie łamane, mostki, poręcze
do przeskoków, tunele, talerzyki, platformy, 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 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.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu
nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Autor przekazując swój utwór do publikacji przenosi
na Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu
w piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji takich jak Internet.

