
Protokół nr 58/2017  
LVIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 4 grudnia 2017 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.00 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził 
obecność 8 radnych, przedstawił porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – 
załącznik nr 2) oraz powołał protokolanta, którym została pani Aleksandra Rabczewska, pracownik 
Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce.  
 

Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
O godz. 19.10 na sesję przybyli Radni, pan Eugeniusz Gąsiorek oraz pani Hanna Górzna-Kamińska. 
 
Punkt 3. Komunikaty. 

Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn omówił korespondencję, która wpłynęła do Rady 
pomiędzy sesjami.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Radny, pan Robert Błoszyk, Przewodniczący Komisji Oświaty, który poinformował, że 
styczniu będą dostępne bilety na spektakle do opery. Następnie głos zabrał Radny Witold Puchalski, 
Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Rozwoju, informując o odbiorze prac remontowych 
wykonanych na ul. Lęborskiej na odcinku od ul. Trzcianeckiej do ul. Santockiej oraz poinformował  
o prowadzonych przez ZDM nasadzeniach kompensacyjnych na terenie osiedla. Poinformował 
również o braku, na dzień dzisiejszy Strażnika Miejskiego. Przy wszelkich sprawach zagrożeń 
bezpieczeństwa można korzystać z „mapy zagrożeń”. 
  
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Głos zabrała Redaktor Naczelny gazetki, Radna pani Elżbieta Węgrzynowicz, która poprosiła  
o przesyłanie materiałów do gazetki do 8.12. 
 
Punkt 6: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku  
z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla. 
Zarząd nie wydał opinii i nie podjął żadnych uchwał. 
 
O godz. 19.15 na sesję przybył Radny, pan Marek Leśniak 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały zaopiniowania zbycia nieruchomości miejskich 
położonych przy ul. Izbickiej oznaczonych geodezyjnie: obręb Krzyżowniki, ark. 20, działka nr 
8/55 oraz działka nr 9/43. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przedstawił mapkę załączoną do pisma przesłanego przez WGN. Następnie 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radych. 
Za   9, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LVIII/270/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę nr LV/260/VII/2017 w sprawie 
wniosku do Prezydenta o przekazanie osiedlu do korzystania nieruchomości oznaczonej 
ewidencyjnie obręb Krzyżowniki, arkusz 12, dz. 108/27 przy ul. Braniewskiej. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 



Uchwała nr LVIII/271/VII/2017 (załącznik nr 4). 
 
 
Punkt 9: Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Rozbudowy infrastruktury 
ulic „Łebska Północ”.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos przedstawicielowi Stowarzyszenia, panu 
Jackowi Nabzdykowi, który pokrótce omówił działania Stowarzyszenia na rzecz budowy ulic. 
Poinformował, że wszystkie dokumenty zostały przekazane, według wcześniejszych uzgodnień, do 
ZDM. Następnie glos zabrał przedstawiciel Poznańskich Inwestycji Miejskich, pan Tomasz Wojtaszek, 
który poinformował o przekazaniu przez ZDM dokumentacji do PIM, realizatora inwestycji. Omówił 
propozycje zmian w dokumentacji, szczególnie zmian dotyczących odprowadzenia wód. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował, żeby zorganizować spotkanie  
z mieszkańcami ulic i omówić wszystkie zmiany wprowadzone do koncepcji. Głos zabrała 
przedstawicielka Stowarzyszenia, pani Maria Najewska poparła propozycję Przewodniczącego Rady, 
organizacji spotkania z mieszkańcami. Należy przedstawić nową propozycję rozwiązań ujętych  
w koncepcji. Ustalono, że Przewodniczący Rady otrzyma wersję elektroniczną, która zostanie 
udostępniona na stronie Radny Osiedla. Radny, pan Marek Leśniak zwrócił się z pytaniem: czy  
w miejscach gdzie jest zaprojektowana kanalizacja deszczowa przewiduje się podłączenie posesji?  
W odpowiedzi poinformowano, że koncepcja nie przewiduje takiego rozwiązania. Pani Maria 
Najewska zwróciła uwagę, że nadal nie jest rozwiązana sprawa odprowadzenia wód deszczowych  
z ul. Oleckiej, poprosiła Radę o zainteresowanie się tym problemem. Radny, pan Marek Leśniak 
zapytał: czy Stowarzyszenie posiada wiedzę w jaki sposób odprowadzane są wody deszczowe z  
ul. Oleckiej?  
W odpowiedzi pani Maria Najewska, stwierdziła, że wody są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 
Radny, pan Marek Leśniak stwierdził, że w takim razie sprawą powinien zająć się właściciel kanalizacji 
sanitarnej, czyli Aquanet. Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował, aby 
zorganizować spotkanie z mieszkańcami jeszcze w grudniu. Zobowiązał się do poinformowania 
zainteresowanych mieszkańców wszelkimi dostępnymi sposobami. 
 
Punkt 10: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos pani Elżbiecie Rakowskiej-Nowak, która 
poruszyła problem dwuzmianowości w Szkole Podstawowej nr 57. Stwierdziła, że mimo rozbudowy 
szkoły nadal jest problem z brakiem miejsc w szkole, jak i w przedszkolu. Dodała, że jest to problem 
nie tylko tego Osiedla, ale całego miasta. Zaproponowała rozważenie możliwości podjęcia współpracy  
z prywatną Szkoła „Olimpijczyk”. Poprosiła o wsparcie Rady w tej sprawie. Następnie glos zabrała 
pani Anna Stachowiak, przedstawiciel Rady Rodziców, zwracając się z pytaniem do przedmówczyni 
dlaczego nie zgłosiła sprawy do Rady Rodziców? W odpowiedzi pani Rakowska-Nowak 
poinformowała, że ten temat poruszała w rozmowie z Dyrektorem, panią Elżbietą Zarębską. 
Stwierdziła, że ten problem należy rozwiązać na forum Miasta. Dodała, że Szkoła podstawowa nr 57 
jest przepełniona i powiększa nieliczne grono szkół z takimi problemami. Poinformowała, że 
przeprowadziła wstępne rozmowy z Dyrektorem Niepublicznej Szkoły „Olimpijczyk” w kwestii wynajmu 
pomieszczeń dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 57. Przedstawiła również tę propozycję Dyrektorowi 
SP nr 57 i żadna ze stron nie wyraziła swojego sprzeciwu na zaproponowane rozwiązanie. Następnie 
Przewodniczący Rady oddał głos Dyrektorowi SP nr 57, pani Elżbiecie Zarębskiej, która zwróciła się  
z pytaniem do Pani Elżbiety Rakowskiej-Nowak: czy w trakcie czerwcowej rozmowy wyraziła zgodę na 
przedstawioną propozycję? Zapytała również, jaki procent rodziców jest za przedstawionym 
rozwiązaniem? Dodała, że w treści petycji, która krąży wśród rodziców, warunki są opisane jako 
„straszne”. Wyraziła również swoje zaniepokojenie faktem, że petycja została skierowana nie tylko do 
Prezydenta Miasta, ale również do wszystkich mediów. Następnie głos zabrał Radny, pan Andrzej 
Dłutkowski stwierdzając, że aktualne warunki nauki są nieporównywalnie lepsze w stosunku do lat 
ubiegłych. Dodał, iż słyszy zdecydowanie więcej słów pochwał ze strony rodziców, wyraził swoje 
zaskoczenie sytuacją, która się wytworzyła. Dodał, że według jego oceny w tej szkole zrobiono bardzo 
dużo aby warunki pobytu i nauki poprawić. Głos zabrała Radna, pani Dorota Matkowska, która 
zwróciła się z pytaniem do Pani Elżbiety Rakowskiej-Nowak: czy w przypadku gdyby dzieci miały 
korzystać z pomieszczeń w prywatnej szkole Olimpijczyk, jak to rozwiązać technicznie? Czy istnieje 
również alternatywne rozwiązanie? Wyraziła wątpliwość czy budżet Miasta byłby wstanie znaleźć 
dodatkowe środki na opłacenie tego rozwiązania. Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Radnej, 
pani Bożenie Stradowskiej-Adamskiej, która pogratulowała Pani Elżbiecie Rakowskiej-Nowak 
pomysłu, woli walki aby znaleźć rozwiązanie problemu. Dodała, że może takie działania spowodują, iż  
włodarze Miasta zauważą problem? Następnie głos zabrał Radny, pan Robert Błoszyk, który odniósł 



się do wiadomości przesłanej drogą email do Rady Osiedla przez Panią Elżbietę Rakowską-Nowak. 
Poinformował, że treść wiadomości została odczytana na sesji 6.11.2017 r., wyraził zdumienie treścią 
zawartą w wiadomości. Stwierdził, że do remontu szkoły przyczyniło się wiele osób  
i głębokim nietaktem byłoby wystąpienie do Miasta z zarzutami między innymi dyskryminacji  
i zaniedbaniu w stosunku do uczniów uczęszczających do SP. Dodał, że wielu Dyrektorów Szkół może 
pozazdrościć szkole wyglądu i standardu nauki. Jeśli, według Pani Elżbiety Rakowskiej-Nowak 
warunki w SP 57 są tak fatalne i proponowane rozwiązanie będzie generowało koszty, które obciążą 
dodatkowo budżet Miasta, to może watro skontaktować się z Dyrekcją SP nr 22 przy ul. Hangarowej, 
która, według oświadczenia Pani Elżbiety Rakowskiej-Nowak posiada miejsce, środki  
i wykwalifikowane kadry i rozważyć pomysł skorzystania z usług tej szkoły. Głos ponownie zabrała 
Pani Elżbieta Rakowska-Nowak stwierdzając, że mieszkańcy powinni zrobić wszystko, aby wywalczyć 
system jednozmianowy dla dzieci, natomiast dwuzmianowość w szkołach jest, jej zdaniem, 
„patologią”. Stwierdziła, że rozwiązaniem tego problemu winien się zająć Urząd Miasta, sprawą 
mieszkańców jest zasygnalizować istniejący problem. Następnie głos zabrała mieszkanka osiedla pani 
Anna Sarnecka, która przytoczyła treść interpelacji Radnego RM, pana Michała Boruczkowskiego 
dotyczącej propozycji zmiany obwodów szkół. Może to spowodować przeniesienie dzieci ze 
Smochowic do szkoły przy ul. Hangarowej. Radna, pani Dorota Matkowska stwierdziła, że nie jest 
celem Rady spowodowanie „przepychanki”, wszyscy są świadomi, że problem istnieje od zawsze, ale 
wszyscy mieszkańcy jakoś sobie z nim radzili. Zwróciła uwagę na sposób w jaki Pani Elżbieta 
Rakowska-Nowak postanowiła załatwić problem. Dodała, że należałoby rozpocząć rozmowy na 
najniższym szczeblu i wypracować wstępne rozwiązania, a następnie przekazać propozycje do 
Urzędu. 
 
O godz. 20.30 pracownik WJPM opuścił sesję, dalszy ciąg protokołu został sporządzony na podstawie 
nagrania. 
 
Radny, pan Witold Puchalski stwierdził, że w dotychczasowej dyskusji nikt z obecnych nie przytoczył 
pytania zawartego w interpelacji Radnego, pana Michała Boruczkowskiego: czy Prezydent Miasta 
bierze pod uwagę wynajem sal w Szkole „Olimpijczyk”? i odpowiedzi Prezydenta Miasta, że Miasto nie 
przewiduje wynajęcia sal w wymienionej szkole. Następnie, ponownie głos zabrał Radny, pan Robert 
Błoszyk stwierdził, że jeden wskaźnik statystyczny nie jest wyznacznikiem, uważa, że szkoła 
„Olimpijczyk” nie jest rozwiązaniem problemu. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn stwierdzając, że zdecydowanie popiera pomysł, aby dzieci klas od 1-3 
uczęszczały do szkoły na godz. 8.00, natomiast inną kwestią jest czy Rada jest wstanie rozwiązać ten 
problem? Nie, ponieważ nie leży to w kompetencji Rady Osiedla. Pomysł wykorzystania pomieszczeń 
Szkoły „Olimpijczyk”, według posiadanej przez niego wiedzy, jest niemożliwy do zrealizowania. Miasto 
nie sfinansuje takiego przedsięwzięcia. Głos zabrała Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska 
stwierdzając, że zamieszanie wokół tej sprawy może skutkować zmianą obwodów szkół i spowodować 
niezadowolenie mieszkańców zamieszkałych po drugiej stronie ul. Dąbrowskiego. Głos ponownie 
zabrał Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował, aby Zarząd Osiedla wystosował 
pismo do Wydziału Oświaty. Następne oddał glos mieszkańcowi osiedla panu Jakubowi 
Koralewskiemu, który zwrócił się z pytaniem: czy istnieje możliwość uspokojenia ruchu na  
ul. Leśnowolskiej od ul. Darłowskiej do ul. Sianowskiej. Na tym odcinku kierowcy rozwijają duże 
prędkości. W odpowiedzi Radny, pan Witold Puchalski stwierdził, że jedynym wyjściem ograniczenie 
prędkości jest budowa progów spowalniających pod warunkiem zgody mieszkańców tego odcinka 
ulicy. Głos ponownie zabrała pani Elżbieta Rakowska-Nowak, która zapytała: czy Rada Osiedla 
poprze wniosek rodziców w sprawie jednej zmiany w SP 57 i wywrze nacisk na władze Miasta.  
W odpowiedzi Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że jedyną formą nacisku 
ze strony Rady jest wystosowanie pisma do Wydziału Oświaty z prośbą o znalezienie rozwiązania 
sprawy. Wyraził nadzieję, że osoby zgłaszające ten problem są świadome ewentualnych 
konsekwencji, które mogą się pojawić. Ponieważ znamy odpowiedź Prezydenta na zapytanie 
Radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie ewentualnego wynajmu pomieszczeń w Szkole 
„Olimpijczyk”, może się okazać, że jedynym, najprostszym, rozwiązaniem będzie zmiana obwodów 
szkół, a takie rozwiązanie może nie spodobać się pozostałym mieszkańcom. Ustalono, żeby w treści 
pisma zawrzeć prośbę rozważenia możliwość rozbudowy szkoły poprzez budowę łącznika między 
szkołą, a przedszkolem. 
 
Punkt 11: Zakończenie sesji. 
 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 21.50. 



 


