Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców osiedla Krzyżowniki-Smochowice
składa Czytelnikom Naszych Krzyżownik-Smochowic
życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku 2022.
Stowarzyszenie dziękuje Radzie i Zarządowi naszego Osiedla
za dotychczas udzieloną pomoc w realizowaniu zajęć i imprez.
W imieniu Stowarzyszenia
Zygmunt Pawlik - Przewodniczący,
Krzysztof Grzybowski - Zastępca Przewodniczącego i Dariusz Mocek – Skarbnik
Grudzień 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDARZEŃ NA OSIEDLU
ORAZ PRACY RADY OSIEDLA I ZARZĄDU OSIEDLA
1. Od września 2021 , odbyło się 6 sesji Rady Osiedla
i 5 posiedzeń Zarządu Osiedla .Sesje odbywają się w trybie zdalnym , poprzez platformę ZOOM . Dane do logowania będą podawane na stronie internetowej Rady Osiedla .
Uchwalono min.
Zaopiniowanie projektu budowy ulicy Dziwnowskiej
Zmiany w planie finansowym w roku 2021
Wydanie opinii i rozpatrzenie bieżących spraw
2. Odbyło się głosowanie PBO 2022 .
Projekty rejonowe z naszego Osiedla wygrały w kategorii rejonowej- SZKOŁA Z KULTURĄ i FESTIWALE,KINO
PLENEROWE,KULTURALNE LATO .
Projekt ogólnomiejski w ramach zielonego budżetu , także wygrał -ZIELONE FYRTLE ŁĄCZĄ NAS DRZEWA –
Dziękujemy bardzo za oddane głosy .
3. Otwarcie uroczyste skweru Wacława Kopydłowskiego i Leona Stróżczyńskiego , przy zbiegu ulic Słupska/Międzyzdrojska . Odbyło się 13 listopada .
4. Zamiast pola golfowego , będzie nowy las . Od 12
listopada rozpoczęto zasadzenia ponad 28 tysięcy drzew ,
głównie dęby i lipy a także buków , klonów i brzóz .
5. Zamontowano 29 nowych koszy na śmieci , w 2022
planowane są kolejne zakupy koszy na śmieci na terenie naszego Osiedla i terenów leśnych .
6. Lustra drogowe zostały zamontowane przy skrzyżowaniu ulic Słupska/Polanowska i Santocka/Darłowska
7. W ciągu ulicy Sianowskiej zamontowano 2 ławki
8. Na obiekcie sportowym przy ul.Braniewskiej , od strony ul.Tczewskiej zamontowano nowa furtkę
9. W ramach prac remontowych naprawiono wiele uszkodzeń na ulicach i chodnikach

10. Przeprowadzono równanie dróg gruntowych na naszym Osiedlu
11. Na ul. Biskupińskiej zamontowano lampę oświetleniową
12. Remont chodnika na ul. Chodzieskiej na dwóch odcinkach , ukończenie całego remontu chodnika jest planowane w 2022 r.
13. Odbyło się szkolenie mieszkańców w obsłudze defibrylatora AED , który będzie zamontowany w aptece przy
ul.Muszkowskiej
14. Do nabycia jest książka Alojzego Szelejewskiego
MOJA PRACA ORGANICZNA.
15. W siedzibie Rady Osiedla , odbywają się zajęcia dla
seniorów - nauka języka angielskiego , warsztaty malarskie
i rękodzieła .
16. W ramach wygranego projektu PBO 2021 – odbyły
się seanse kina plenerowego w wersji samochodowej a także przedstawienia teatralne dla dzieci w Centrum Kultury
Schron .
17. W dniach 11,12 i 14 grudnia na terenie obiektu przy
ul. Słupskiej 62 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
,Rada Osiedla Krzyżowniki Smochowice i CWIO , odbyła
się wystawa Obrony Cywilnej w PRL i ćwiczenia .
18. Od października do końca roku w CENTRUM KULTURY SCHRON ul. Słupska 62 , odbywają się warsztaty
rękodzieła , przeprowadzone przez CWIO
19. Dyżury Rady Osiedla w każdą środę w godz. 18-19 ,
mail porzadek@rada.org.pl
Witold Puchalski

Otwarcie skweru Wacława Kopydłowskiego i Leona Stróżczyńskiego
Pod koniec kwietnia, w przestrzeni miejskiej, decyzją Rady
Miasta Poznania pojawiło się
kilka nowych nazw ulic i skwerów upamiętniających mniej lub
bardziej znane postaci, często
związane z miejscami, które zostały nazwane ich nazwiskami.
Nowa nazwa pojawiła się również na naszym osiedlu. Nazwiska dwóch patronów otrzymał
skwer u zbiegu ulic Słupskiej
i Międzyzdrojskiej.
W trosce o upamiętnienie bohaterów,
mieszkańców Naszego Osiedla, chcąc
dopełnić i uwieńczyć działania rozpoczęte wiele miesięcy wcześniej, w sobotę 13
listopada o godzinie 14-tej odbyła się uroczystość otwarcia skweru.
Na spotkanie przybyło około 30
osób. Uroczystość rozpoczął Przemysław Polcyn-Przewodniczący Rady
Osiedla witając przybyłych, w szczególności rodziny obu Patronów. W kilku
słowach przypominając ciąg wydarzeń,
które doprowadziły do nadania nazwy
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temu miejscu. Od momentu gdy radni
osiedla dla których inspiracją była publikacja pana Karola Górskiego z września
2016 roku, uchwałą nr XIII/70/VIII/2020
w dniu 2 marca 2020 roku skierowali
wniosek do Zarządu Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ o nazwanie skweru
imieniem Leona Stróżczyńskiego i Wacława Kopydłowskiego. Komisja Kultury
i Nauki Rady Miasta Poznania na posiedzeniu 15 kwietnia 2021 roku jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
a Rada Miasta Poznania na sesji w dniu 20

kwietnia 2021 roku w głosowaniu, również jednogłośnie, podjęła
uchwałę nazewniczą o uhonorowaniu Wacława Kopydłowskiego
i Leona Stróżczyńskiego nazywając ich imionami skwer u zbiegu
ulicy Słupskiej i Międzyzdrojskiej.
Przewodniczący Polcyn podkreślił, że zarówno Komisja
Kultury jak Rada Miasta podjęły
decyzję jednomyślnie, co nie zawsze się zdarza w tych gremiach,
a osoby przedstawiające w trakcie
obrad uzasadnienie, referowały historię
obu Patronów z autentycznym wzruszeniem i osobistym zaangażowaniem.
Następnie pan Karol Górski przypomniał sylwetki oraz działalność obu
patronów. W latach 1941-1943 funkcjonował na terenie Krzyżownik obóz pracy
przymusowej dla Żydów (Julag Steineck
Nr. 3), który został zlokalizowany w miejscowej szkole podstawowej przy ul. Lichtenstein 3/21 (ob. ul. Leśnowolska 35).
Więźniowie tego obozu wykonywali niewolniczą pracę w okolicach Krzyżownik,

Strzeszyna, Woli, terenie obecnego jeziora
Rusałka. Wacław Kopydłowski od maja
1941 do maja 1942 roku ratował potajemnie więźniów przed głodową śmiercią
chlebem ze swojej piekarni w Krzyżownikach przy ul. Słupskiej 20a, którą prowadził do czasu swego aresztowania 22
maja 1942.
Leon Stróżczyński zamieszkał wraz
z rodziną po wyrzuceniu ich z mieszkania w centrum Poznania na przedwojennym osiedlu prowizorycznych baraków mieszkalnych przy obecnej ul.
Wituchowskiej. Z nakazu okupacyjnego urzędu pracy formalnie zatrudniony
w poznańskiej spółce dozoru i ochrony mienia został zmuszony do objęcia
funkcji strażnika w obozie. Po odkryciu
przez Niemców dotychczasowego kanału odbioru przez żydowskich więźniów
chleba z piekarni Wacława Kopydłowskiego zdecydował się współpracować
z piekarzem dostarczać chleb do obozu.
Leon Stróżczyński jako strażnik obozowy
w latach 1941-1942 współpracował przy
przejmowaniu i nielegalnym przemycaniu
do obozu partii chleba, który właściciel
piekarni nadal potajemnie wypiekał dla
więzionych Żydów. Wacław Kopydłowski został za swoją działalność skazany
na 6 lat ciężkiego obozu pracy. Po 3 latach
pobytu w kilku więzieniach i obozach pracy odzyskał wolność 26 kwietnia 1945 r,
gdy obóz w Griebo koło Coswig został
wyzwolony przez wojska radzieckie. Powrócił do Krzyżownik gdzie prowadził
piekarnię aż do swojej śmierci w dniu 4
października 1973 r

Leon Stróżczyński zapłacił za dostarczanie chleba do obozu najwyższą cenę.
Został aresztowany gdy przewoził na rowerze worek z 15 bochenkami chleba,
które miał dostarczyć do obozu . Został
skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez zgilotynowanie w więzieniu
przy ul. Młyńskiej w Poznaniu dnia 14
grudnia 1942 r.
Biogramy bohaterów znalazły się
w stojącej na skwerze gablocie informacyjnej Rady Osiedla. W ramach dalszych
działań znajdą się w trwalszej postaci
na tablicy Systemu Informacji Miejskiej.
W wydaniu gazetki „Nasze Krzyżowniki-Smochowice” Nr 2/2021 można przeczytać tekst autorstwa pana Karola Górskiego
zatytułowany „Chlebem pomagałem” opisujący działalność patronów skweru.
To dzięki pasji badawczej pana Górskiego obie postacie patronów zostały opisane, a przede wszystkim przypomniane.
Szczególnie tyczy to drugiego z bohaterów, którego nazwisko nie istniało przez
kilkadziesiąt lat w oficjalnej historiografii
okupacji niemieckiej w Poznaniu. Niemiecki aparat policyjny i sądowy odnotował Jego nazwisko jako Stroszczyński.
Dopiero podjęte w roku 2016 przez
mieszkańca osiedla Krzyżowniki-Smochowic, dra Karola Górskiego, badania źródłowe zakończyły się ustaleniem
po wielu latach właściwego brzmienia
Jego nazwiska oraz odnalezieniem w obrębie Sytkowa i na terenie Poznania Jego
potomków.
Po niezwykle emocjonalnej opowieści pana Górskiego nastąpił moment fak-

tycznego symbolicznego otwarcia skweru. Dokonały tego zdejmując zawiązaną
na słupie z nazwą skweru biało czerwoną
kokardę córka Wacława Kopydłowskiego
pani Urszula Przewoźna i wnuczka Leona
Stróżczyńskiego pani Alicja Szmyt.
Harcerze złożyli wiązankę kwiatów
pod tablicą z nazwiskami Patronów oddając honory, i na tym zakończyła się
oficjalna uroczystość na skwerze. Listopadowe chłodne popołudnie nie sprzyjało
dalszym dyskusjom i opowieściom. Mniej
oficjalna część spotkania odbyła się w siedzibie Rady Osiedla przy kawie i herbacie, Pan Górski opowiadał o swojej iście
detektywistycznej pracy nad odnalezieniem potomków Leona Stróżczyńskiego,
a przede wszystkim ustaleniem poprawnego brzmienia i zapisu Jego nazwiska.
Obie rodziny spotkały się w trakcie tej
uroczystości po raz pierwszy mimo, że ich
przodkowie podjęli razem tak ryzykowną działalność przed laty. Emocjonujące
i wzruszające spotkanie miało swój smakowity akcent. Wszyscy raczyli się przede
wszystkim rogalami z piekarni która była
centrum i źródłem wydarzeń sprzed blisko 80 lat które ma upamiętniać skwer
noszący imię ludzi, którzy nie wahali
się zaryzykować swojego życia i wolności aby dostarczyć bochenek chleba
głodnym więźniom. Piekarni która
dziś znajduje się dokładnie naprzeciw skweru Wacława Kopydłowskiego
i Leona Stróżczyńskiego.
Henryk Lubawy
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Planowane i realizowane ważniejsze inwestycje
Zakres prac

Etap prac (stan na dzień 4 grudnia 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. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych został przesunięty na I półrocze 2022 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, który na listopad
2021 wynosi wraz z kosztami dodatkowymi 2 700 000 PLN. W chwili obecnej prowadzimy rozmowy w sprawie
pozyskania finansowania tej inwestycji.

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
Zakończono realizację zadania.
(od Lubosińskiej do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzkiej
Budowa ulicy Leśnowolskiej
od ulicy Sianowskiej do ulicy
Łagowskiej wraz z uzupełnieniem skrzyżowania Sianowska/Leśnowolska o czwarte
przejście dla pieszych
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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 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.

Projekt i budowa ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Jako źródło finansowania wykonania projektu zostały wskazane środki na budowę dróg lokalnych na lata 20202023. 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. Zaktualizowana dokumentacją projektową wraz z kosztorysem inwestorskim obejmującym jednoczesną wymianę dosyłowej linii energetycznej w ulicy wraz z przebudową części przyłączy do nieruchomości
wskazuje kwotę inwestycji bez kosztów dodatkowych na 1 610 618 PLN.
Rozpoczęliśmy rozmowy o pozyskanie środków na realizacje tego zadania.

Montaż lamp oświetleniowych w rejonie Biskupińska
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Zadanie zostało zrealizowane.

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. Zadanie zostało wykonane, trwa procedura odbioru robót.

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

UWAGA!
W poznaniu 41 tysięcy nieruchomości zagrożonych jest brakiem odbioru odpadów od 1 stycznia 2022 r.
Osoby, które nie chcą, aby w styczniu przed ich domami zalegały worki ze śmieciami, nie mogą zwlekać
- powinny zrobić to jak najszybciej.
Zadanie to można wykonać w zaledwie kilka minut i to nie wychodząc
z domu. Wystarczy skorzystać z
portalu https://przyjazne-deklaracje.
pl/poznan/ .Ten obowiązek dotyczy
również osób, które mają złożoną
deklarację w ZM GOAP. Wygaśnie
ona automatycznie wraz z końcem
bieżącego roku. Nie ma możliwości
automatycznego przeniesienia deklaracji do Urzędu Miasta Poznania. Nie

pozwala na to prawo, ponieważ zmienia się organ podatkowy (pieniądze nie
będą trafiać do ZM GOAP, tylko do
Miasta Poznania).

Więcej informacji jest dostępnych
na stronie www.poznan.pl, w zakładce
https://www.poznan.pl/odpady/.
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CO U SENIORÓW W 2021 ROKU

Seniorzy naszego osiedla aktywnie uczestniczyli w zajęciach ,które
pomimo obostrzeń (covid-19) udało
się realizować . Można stwierdzić,
że program został zrealizowany. Zajęcia, które w okresie letnim odbywały
się na boisku sportowym zostały przeniesione do hali sportowej szkoły przy
ul. Leśniowolskiej. Dyrekcji szkoły
dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

W dalszym ciągu odbywają się zajęcia
nornic walking w pobliskim lesie. Seniorzy mają też możliwość rozwijania
swoich pasji między innymi na zajęciach plastycznych, które można podziwiać w siedzibie Rady Osiedla przy ul.
Muszkowskiej 1a. Na naszym osiedlu
mogą także uczestniczyć w zajęciach
śpiewu, gdzie uczą się pieśni ludowych
związanych z naszym regionem. Coraz

większym zainteresowaniem cieszą się
zajęcia z języka angielskiego. Odbyło
się też 5 wycieczek. Jak widać oferta
dla seniorów jest dość szeroka, można uczyć się, rozwijać pasje, dbać o
sprawność fizyczną. „ Zdrowie i aktywność to motto naszych seniorów.
Zygmunt Pawlik

Nasi mieszkańcy odnoszą artystyczne sukcesy
i czekają na nasze wsparcie!
Julia Sekulska to energiczna i rozśpiewana mieszkanka Smochowic, która wygrała
odcinek „Szansy na Sukces. Opole 2022” z
utworami Andrzeja Korzyńskiego i wykonała „Meluzynę” z „Podróży Pana Kleksa”. Ta
nagroda zapewniła jej miejsce w finale, który
będziemy mogli obejrzeć na żywo w sobotę
18. grudnia 2021 roku o godz. 20:00. Jest o
co walczyć, bo zwycięzcę czeka występ w
koncercie „Debiuty” na festiwalu w Opolu.
Finał zbliża się wielkimi krokami, a Julka liczy na nasze głosy.
Julia na co dzień jest studentką hebraistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Ukończyła szkołę muzyczną I
stopnia przy ul. Solnej w Poznaniu, a także
II Liceum Ogólnokształcące w klasie IB.
Od małego śpiewa, czuje się na scenie, jak
ryba w wodzie i komponuje własne piosenki.
„Po tonie wsparcia i życzliwości, która spłynęła na mnie po wygranej ostatniego odcinka, wierzę, że z Waszym wsparciem wszystko jest możliwe” – powiedzia
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Rozmowa z Laureatką Pierwszej Nagrody
Prezydenta Miasta Poznania
w Konkursie „Zielony Poznań” 2021
w kategorii ogrody przydomowe, Panią Lidią Paluch

Witam serdecznie i gratuluję .
Proszę przyjąć gratulacje od Rady Osiedla i wszystkich miłośników zieleni.
Bardzo dziękuję. To dla mnie niespodziewane wyróżnienie.
Pani Lidko, proszę zdradzić skąd zamiłowanie do ogrodu?
Będąc dzieckiem mieszkałam w domu
z ogrodem, który poza częścią owocowo – warzywną i ozdobną, był też miejscem do zabawy. To tam powstawały
błotno – kwiatowe zupy i bujne bukiety.
Myślę, że miłość do ogrodu rozpoczęła
się właśnie od niejadalnej zupy kwiatowej. Teraz ogród jest dla mnie nie tylko
magicznym miejscem do pracy i wypoczynku , ale również domową ekologiczną apteką , drogerią i spiżarnią.
Czy miała Pani opory aby zgłosi swój
ogród do Konkursu „Zielony Poznań”
Tak, owszem, całkiem spore. Do udziału w konkursie uporczywie namawiał
mnie sąsiad. W końcu, dla dobra stosunków międzysąsiedzkich, zgodziłam się. Ostatecznie on wygrał ze mną
a ja wygrałam konkurs (połowa nagrody dla sąsiada?
Czy prace ogrodowe wykonuje Pani
sama ktoś Pani pomaga?
Ogród był zaprojektowany i założony
przez naszą osiedlową ogrodniczkę, Panią Anię Betkę. Później przeszedł wiele
przeobrażeń zmieniając funkcję w zależności od potrzeb. Od wielu lat wszystkie prace pielęgnacyjne wykonuję samodzielnie, obsługą nawodnienia zajmuje się mąż a w opiekę nad pszczołami
zaangażowani są wszyscy domownicy.
Pani ogród jest zwierciadłem wielu zainteresowań. Podczas oceny mnie osobiście wzruszyło
zainteresowanie pszczołami . Skąd to?

Myślę, że ogród jest nie tyle zwierciadłem moich zainteresowań, co jednym
z nieodłącznych elementów pasji, jaką
jest naturoterapia a w szczególności fitoterapia, hirudoterapia i apiterapia.
Apiterapia to wykorzystanie pszczelich dobrodziejstw dla zdrowia i urody.
W moim przypadku zaczęło się od zaciekawienia życiem pszczół i marzenia
o posiadaniu takich najprawdziwszych,
nieoszukanych produktów pszczelich.
Potem od przyjaciela pszczelarza dostaliśmy rodzinę pszczelą oraz wsparcie
merytoryczne i praktyczne. Teraz można powiedzieć, że pszczoły są naszymi
zwierzętami domowymi, ale bez możliwości pogłaskania.
Czy są kwiaty lub inne rośliny które
Pani najbardziej lubi i chciała by zachęcić do ich uprawiania ?
Nie mam swoich ulubionych roślin, a w
doborze gatunków kieruję się różnorodnością. Nie zawsze usuwam rośliny
powszechnie uważane za chwasty, chętnie sadzę wieloletnie kwitnące byliny
zamiast bardziej wymagających roślin
jednorocznych. Dzięki zróżnicowaniu
gatunkowemu w ogrodzie chętnie poja-

wiają się owady i inne zwierzęta. Taki
bogaty ekosystem nierzadko potrafi
zaskoczyć. Ostatnio na przykład, poza
maślakami i gąskami, pojawił się będący na Czerwonej liście roślin i grzybów
Polski, dość rzadki Gwiazdosz rudawy.
Od wielu lat zachęcamy mieszkańców
naszego Osiedla do zgłaszania swoich
ogrodów, balkonów,
pasów zieleni, zieleńców do Konkursu
„Zielony Poznań”. Niestety ilość zgłoszeń jest znikoma.
Jak zachęciła by Pani innych, że warto
pochwalić się swoją pracą i osiąganym
pięknem?
Na pewno warto, bo w każdym ogrodzie
kryje się coś szczególnego i zachwycającego a udział w konkursie nie jest uciążliwy . Dlatego, jeśli któryś z Waszych
sąsiadów będzie nakłaniał do udziału w konkursie, albo jeśli znajdziecie
w skrzynce na listy zgłoszenie, to nie
opierajcie się i zgłaszajcie swoje ogrody.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Maria Najewska
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Rozpoczęły się nasadzenia w Krzyżownikach

W edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 WYGRALIŚMY głosami mieszkańców Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Podolan i Strzeszyna dwa projekty rejonowe. Gratulujemy Wszystkim, którzy zamiast marudzić i patrzećzabaw
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niowych, które zagwarantują miejscowym
społecznościom pełne spektrum korzyści
i usług ekosystemowych - mówi Jędrzej
Damski z firmy Green-Up będącej partnerem technicznym Reforest’Action w Polsce.
W akcję, z inicjatywy Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice oraz Rady Osiedla
Strzeszyn, włączyli się okoliczni mieszkańcy. Wziął w niej udział również prezydent Poznania. Kolejne drzewa będą
sadzone sukcesywnie w kolejnych latach.
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przyczynić się może do zmniejszenia biegaBiałoborską będzie pełnił także funkcję rejących psów po ulicach, zwiększenia świakreacyjną i edukacyjną, które będą realizodomości edukacji osób dorosłych i dzieci.
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