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Sprawozdanie z Pracy
Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
– kwiecień 2016
1. 05.04.2016 roku odbyła się XX sesja Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice. Podjęto następujące uchwały:
-Wyznaczenie przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny
i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań, do
komisji wyznaczono Dorotę Matkowską, Witolda Puchalskiego i Magdalenę Ratajczak
-Uchwała w sprawie nawiązania współpracy i powstania Koalicji Północno Zachodnich Osiedli Miasta Poznania-Osiedla Kiekrz, Krzyżowniki - Smochowice, Podolany, Sołacz ,
Strzeszyn w celu wymiany poglądów, informacji i doświadczeń i wzajemnego wspierania działań podejmowanych
przez Osiedla i realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców.
2. Ruszył nowy cykl zainicjowany i koordynowany przez Komisję Dialogu i Współpracy z Mieszkańcami, „Edukacyjne
Czwartki”. Spotkania z ekspertami danej dziedziny odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca. W kwietniu tematem
spotkania było prawo spadkowe, które przedstawiła radca
prawny Bożena Stradowska-Adamska
3. W miesiącu kwietniu odbyły się 3 spotkania społeczno-urzędowego zespołu d.s. Plażojady, w których z ramienia Rady
Osiedla udział wzięli Dorota Matkowska i Witold Puchalski

4. Wydział Ochrony Środowiska przeprowadził wizję w terenie dotyczącą cieku Krzyżanka, w celu ustalenia prac konserwacyjno-porządkowych na rok 2016,udział wzięli przedstawiciele Rady Osiedla, Stowarzyszenia Krzyżanka oraz
Stowarzyszenia Zachodniego Klina Zieleni
5. 4 kwietnia odbyło się spotkanie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa dotyczącej akcji Wiosenne Porządki-Poznań
2016 roku, która odbyła się 23 kwietnia
6. 8 kwietnia odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską Referatu Jeżyce –rozpoczęcie działalności strażników rejonowych
–do pracy na naszym Osiedlu został przydzielony pan Jerzy
Szczepaniak
7. Przeprowadzono prace porządkowo-remontowe ZDM
w ramach bieżącego utrzymania ulic, przeprowadzenie dużego remontu nawierzchni jezdni na ul. Dąbrowskiego od
ul. Polskiej do Smochowic-Krzyżownik
8. Realizacja wskazań z wizji w terenie dotyczącej prac porządkowych na naszym Osiedlu, w tym ulice Warpnowska,
Dąbrowskiego, Łagiewnickia, Międzyzdrojska, Słupska
i Sianowska.

Nie! dla bezmyślnych wycinek drzew
Chrońmy drzewa. Żadnej wycinki
nie można traktować jako odosobnionego przypadku, tylko szerzej, jako
ingerencję w lokalne uwarunkowania
środowiskowe. Tracąc drzewo, a często ich szpaler, tracimy szeroki zakres
usług ekosystemowych. Zmienia się
mikroklimat, redukujemy cień, podnosimy temperaturę, przesuszamy powietrze. Tracimy też walory estetyczne
i przyrodnicze.
Nowe zasadzenia mogą zastąpić
wycięte drzewa po ok. 20-25 latach i raczej nie do końca kompensują utracone wartości. Chcemy żyć godnie i zdrowo, więc dbajmy, żeby rozwój naszego
Osiedla miał charakter zrównoważony.
Pęd do betonowania i rozbudowy winien być komplementarny ze zdrowym
rozsądkiem. W chwili obecnej trudno
zrozumieć niektóre zezwolenia na wycinkę drzew. Uzasadnienia dołączone
do zezwoleń są często byle jakie np.
„drzewo nie rokuje przyszłości.”
Działające na osiedlu Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu stara
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się walczyć ze zniszczeniami terenów
zielonych, jednakże do pełnej skuteczności potrzebne jest współdziałanie
wszystkich mieszkańców. Większość
osiedlowych radnych, to członkowie
Polskiego Klubu Ekologicznego oraz
działacze obecnie powstającej Poznańskiej Koalicji Do Spraw Drzew .
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zachodniego Klina Zieleni, które ściśle
współpracuje z Radą Osiedla, aktywnie
uczestniczy w pracach komisji Dialogu
Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska w UM Poznania. Działanie na tak wielu płaszczyznach pochłania mnóstwo czasu, ale też uzbraja
w wiedzę na temat możliwości ochrony
drzew.
Osiedlowy Festyn w dniu 04 czerwca
2016 roku będzie okazją do zapoznania
się z działaniami PKE i porozmawiania z Panem Jerzym Juszczyńskim, który jest znanym i aktywnie działającym
ekologiem. Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zachodniego
Klina Zieleni Bożena Siekańska-Żłobińska, Hanna Górzna - Kamińska

fot.Arch.Red.

i Robert Błoszyk będą udzielać informacji na temat działań podjętych na
rzecz ochrony środowiska na naszym
Osiedlu. Zapraszamy na Festyn!
Ze względu na wagę problemu
zwracamy się do mieszkańców o zgłaszanie uwag i pomysłów jak zazielenić
otaczającą nas przestrzeń.

Bożena Siekańska-Żłobińska

CHCEMY ODDYCHAĆ ŚWIEŻYM POZNAŃSKIM POWIETRZEM
Drogi Poznaniaku, Droga Poznanianko!
Stan poznańskiego powietrza pozostawia wiele do życzenia. Od początku roku mieliśmy łącznie 38 dni, w których
powietrze przekraczało dopuszczalne normy średniodobowe. Normy dopuszczają 35 takich dni w całym roku. Na palcach jednej ręki możemy policzyć dni, w których mogliśmy oddychać świeżym powietrzem.
W Poznaniu, jak i w innych polskich miastach, normy stężenia szkodliwych pyłów (PM 10, PM 2.5), tlenków azotu
i ozonu są nieustannie przekraczane. Nie jest prawdą, że stan powietrza i tak stale się polepsza. Co to znaczy? W Polsce
każdego roku za sprawą zanieczyszczeń powietrza umiera ok. 45 tys. osób (To tyle ludzi, ile mieszka w Kutnie, Kołobrzegu, Ciechanowie albo na poznańskich Winogradach). Zanieczyszczenia powodują choroby i dolegliwości:
- układu krążenia – smog może być przyczyną zawałów serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej, zaburzeń rytmu serca i niewydolności
- układu oddechowego – zanieczyszczenia powodują problemy z oddychaniem, podrażnienia gardła i nosa, kaszel, katar
oraz zapalenie zatok,
- układu nerwowego – może powodować problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, Alzheimera, przyspieszone starzenie układu nerwowego i udar mózgu
Zawarty w powietrzu benzopiren jest substancją rakotwórczą. Jego obecność w powietrzu przyczynia się do zwiększonej liczby zachorowań na nowotwory, także u osób nieposiadających predyspozycji genetycznych do tej choroby.
(Informacje wg danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO)
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu i powiecie ziemskim jest niska emisja, czyli ogrzewanie
mieszkań i domów piecami węglowymi. Duże kotłownie mają zamontowane już filtry. Ważnym źródłem zanieczyszczeń
jest też ruch samochodowy i są to zanieczyszczenia całoroczne. Około 37% zanieczyszczeń pochodzi z silników spalinowych oraz opon i hamulców zużywanych w czasie jazdy.
Czy wiesz, że… spędzając godzinę dziennie na „świeżym” powietrzu w Poznaniu, w ciągu roku przyjmujesz dawkę benzopirenu odpowiadającą spaleniu 694 papierosów.
(Polski Alarm Smogowy)
Jak mogę się bronić? Sprawdzać poziom zanieczyszczeń na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/ lub za pomocą aplikacji mobilnych, ograniczyć spacery / wysiłek fizyczny na
dworze w dni o pogorszonej jakości powietrza oraz ograniczyć korzystanie z samochodu (np. podwieźć sąsiada do pracy,
skorzystać z komunikacji miejskiej)
Polski Alarm Smogowy

Komisja Ochrony Środowiska
Komisja ukonstytuowała się 12.06.2015 roku w składzie
Hanna Górzna-Kamińska- Przewodnicząca Komisji, Robert
Błoszyk – zastępca przewodniczącej, członkowie: Maciej
Bedyński, Marek Leśniak, Dorota Matkowska, Magdalena
Ratajczak.
W minionym roku zajmowaliśmy się sprawami dotyczącymi czystości powietrza, ochrony drzew, organizacją miejsc
wypoczynku w zieleni. Zabieraliśmy głos w sprawie ochrony
zieleni w mieście w czasie debaty „Natura mniej potrzebna.
Jak zarządzamy przyrodą w przestrzeni miejskiej” na Placu
Wolności w ramach czerwcowego Festiwalu Malta. Bierzemy udział w posiedzeniach Komisji Polityki Przestrzennej
Rady Miasta dotyczącej planów zagospodarowania terenów
po szkółce leśnej podtrzymując sprzeciw wobec budowie
pola golfowego i forsując plan budowy parku leśnego na
tym terenie. Bierzemy czynny udział w pracach na rzecz Budżetu Obywatelskiego (Projekt Plażojada i Smochy Pumptrack w PBO 2016 oraz w pracach nad realizacją grantu przy
ul. Maszewskiej). Sprawę prowadzą Dorota Matkowska,
Magdalena Ratajczak i Witold Puchalski.
Zaprosiliśmy do współpracy dwoje specjalistów w zakresie ochrony środowiska p. Agnieszkę Bisiorek i p. Jerzego
Juszczyńskiego. Ich sylwetki przedstawiono w poprzednich

wydaniach gazetki. Współpracujemy z Panem Jerzym Juszczyńskim z Polskiego Klubu Ekologicznego, który publikuje często artykuły w naszej gazetce na temat zachowań
proekologicznych, a zwłaszcza zachęca do poprawnego palenia w domowych piecach tzw górnego palenia, by uniknąć
produkcji groźnego pyłu PM10. Zachęcamy do lektury.
Zależy nam na ponownym włączeniu doliny Krzyżanki
w obręb Zachodniego Klina Zieleni. Rada podjęła w tej
sprawie stosowną uchwałę. Bierzemy czynny udział w akcjach „ Sprzątanie Świata” organizowanych na Osiedlu.
Zachęcamy i zapraszamy mieszkańców do włączenia się
w dbaniu o czystość Osiedla. Propagujemy sprzątanie po
czworonożnych pupilach, stąd do pobrania w siedzibie R.O.
woreczki na zwierzęce odchody. Dla miłośników szczekających czworonogów mamy książeczki jak dbać o psy. Czynnie włączyliśmy się w organizację Rajdu Rowerowego, który
odbył się 19 września 2015.

Hanna Górzna-Kamińska
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Zaproszenie na spotkanie z ekspertem
Edukacyjne Czwartki
W czwartek, 7 kwietnia, odbyło się pierwsze spotkanie
z ekspertem, w ramach nowego cyklu organizowanego przez
Komisję Dialogu i Współpracy z Mieszkańcami - Edukacyjne czwartki. Tematem spotkania było Prawo Spadkowe.
Po godzinnym wykładzie, mieszkańcy mogli zadawać pytania w indywidualnych sprawach. W roli eksperta wystąpiła
radna osiedlowa, mecenas Bożena Stradowska - Adamska.
Przybyłym mieszkańcom dziękujemy i już dziś zapraszamy
zainteresowanych na kolejne wykłady, które odbywać się
będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca (oprócz wakacji)
o godz. 18,00 w siedzibie R.O. przy ul. Muszkowskiej 1a.
Wstęp bezpłatny.
Zapraszamy :
- 5 maja - ochrona danych osobowych
- 2 czerwca - Bezpieczny Senior - Krzysztof Kapitaniuk z
Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

fot. Elżbieta Węgrzynowicz

Gorący temat – dziki na Osiedlu
Dzik jest dziki, dzik jest zły
Dzik ma bardzo ostre kły
Kto spotyka w lesie dzika
Ten na drzewo szybko zmyka
Na początek wiersz Jana Brzechwy,
aby można było choć trochę do poniższego tekstu się odnieść. W ostatnim
czasie nie musimy chodzić do lasu,
aby spotkać dzika . Można je zobaczyć
na naszym Osiedlu, spacerujące swobodnie po ulicach i chodnikach. I to
o różnych porach dnia. Na początku
sądziłem , że locha (samica) ze swymi
małymi sześcioma dziczkami odwiedza
„mój rejon” wyłącznie w godzinach
wieczornych. Ale nie! W dniu 16.04.16
najbliższa moja rodzina zanotowała
„wizytę” stada ok. godz. 12.30. Mieszkam przy Gniewskiej i obserwuję jak
rodzina dzików przemieszcza się od
ul. Fromborskiej do ul. Tczewskiej.
Dziki zwiedziły chyba już każdy kąt
naszego Osiedla. Były widziane przy

szkole na ul. Leśnowolskiej , odwiedziły nasze „City Centrum” , okupowały
przystanki autobusowe. Do moich sąsiadów z Elbląskiej i Puckiej, wdarły
się pod osłona ciemności, wykorzystały
słabe punkty siatkowego ogrodzenia
i szukając pożywienia zryły piękne
trawniki. Słyszałem jeszcze o innych
miejscach w okolicy, które zostały potraktowane w podobny sposób.
Co robić w takich sytuacjach? Procedura jest następująca: dzwonimy do
Straży Miejskiej pod numer 986, a ta
wysyła na miejsce swój patrol. Patrol
powiadamia Centrum Zarządzania
Kryzysowego dla Miasta Poznania.
Centrum ma swoich łowczych, którzy
po dotarciu na miejsce decydują co
zrobić. Zdarza się, że nie można się
dodzwonić, albo że patrol przyjedzie
za późno i dziki uciekną, ale innej oficjalnej drogi nie ma. Podczas ostatnich
Świąt Wielkanocnych trzy duże dziki

Kilka faktów o dzikach

1. W rejonie Krzyżownik – Strzeszynka przebywa obecnie ok. 90 dzików, w całym Poznaniu jest ich ok. 170 sztuk. ( dane z Zakładu Lasów Poznańskich )
2. Dane za rok 2015:
- dokonano 77 odstrzałów redukcyjnych dzików , wszystkie na północy Poznania
-odłowiono „żywołownie” (terminologia łowiecka ) 51 zwierząt, w tym 29 dzików i wywieziono do lasów poza Poznań
- skrócono cierpienia u 71 zwierząt ( np. po potrąceniu przez pojazd albo zawieszeniu na ogrodzeniu
-w wyniku kolizji ze zwierzętami zginęło w Poznaniu 200 zwierząt
- miasto Poznań wydało na te czynności 88 tys. złotych
Maciej Kubiak
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego WZKiB UM Poznania
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(odyńce) odwiedziły moja koleżankę. Buszowały po jej ogrodzie i wtedy
cała operacja z łowczym zakończyła
się sukcesem . Łowczy zastosował tzw.
odstrzał redukcyjny. Ale tak można
było postąpić z osobnikami dorosłymi
płci męskiej. Locha z małymi ma okres
ochronny i trzeba poszukać innych metod.
Nawiązując do poety , czy dzik
jest zły? Nie jest- brzmi odpowiedź.
Ale jest szybki , zwinny, potrafi przeskoczyć opłotowanie wysokości 1,2 m,
bardzo sprytny i czujny, szczególnie
jak ma pod opieką małe. Nie wolno go
drażnić! Łatwo mi to wszystko pisać,
ale przyznaję , że inaczej to odbierałem
w momencie bezpośredniej bliskości,
szczególnie jak nie miałem przy sobie telefonu. Drzewa, aby zmykać jak
u poety, w pobliżu nie było, pies odrętwiał, wieczór, a tu 3 odyńce pod moją
furtką spacerują. Na szczęście odeszły
w innym kierunku.
Co my sami możemy zrobić? Przede
wszystkim nie dokarmiać i zabezpieczyć nasze śmieci i kubły ; dzik potrafi
wywrócić kubeł! Łatwo dostępne pożywienie kusi zwierzynę. No i oczywiście
w porę alarmować odpowiednie służby.

Radosław Sekulski

Pole golfowe, prawda i mity
W Urzędzie Miasta od kilku miesięcy trwa ożywiona dyskusja na o lokalizacji i powstaniu pola golfowego
w Poznaniu. A tymczasem, pole golfowe
w Puszczy Zielonka, 10 km od Poznania
w Trzaskowie już istnieje! A całość…
18 dołkowe profesjonalne pole jest
w trakcie realizacji (http://www.trzaskowogolfclub.pl/aktualnosci.html)! Po
co więc planuje się DWA kolejne pola
? Dlaczego panowie Maciej Wudarski
i Łukasz Mikuła o istniejącym polu golfowym nic radnym z Komisji polityki
przestrzennej nie powiedzieli ?

m3 wody rocznie.(str 65) Dzienne zapotrzebowanie na wodę dla Pola Golfowego
Binowo Park jest szacowane następująco: Obszary greenów – 15 000 m kw. × 6
mm/d = 90 m sześciennych na dobę;
Obszary tee – 5 000 m kw. × 4 mm/d
= 20 m sześciennych na dobę; Obszary fairwayów – 80 000 m kw. × 3 mm/d
= 240 m sześciennych na dobę; Łączne
zapotrzebowanie = 350 metrów sześciennych na dobę – zakładając około 120
dni, w których niezbędne jest podlewanie,
roczne zużycie wody będzie na poziomie
42 tysięcy metrów sześciennych (str 36).

O polu golfowym w Krzyżownikach, po wycięciu kilkunastu hektarów
już sporego lasu, mówi się za to po raz
kolejny. Teraz usłyszeliśmy, że nawożenie pola golfowego nie różni się od
nawożenia typowego użytku rolnego.
Czy wygłaszający takie twierdzenia, to
całkowity ignorant, czy też była to manipulacja mająca na celu przekonanie
radnych Poznania, że pole golfowe to
ekologiczny zielony teren, nic nie szkodzący otoczeniu.?

Skąd brać w Smochowicach i Strzeszynie takie ilości wody? Na pewno nie z
jezior! Trawa na polu golfowym podlega
dużym naciskom przez ruch pieszy i ma
trudne warunki wegetacji ze względu na
krótki korzeń i niską wysokość koszenia.
Stawia to przed glebą na polu golfowym
bardzo wysokie wymagania. Musi ona
zaspokoić wszystkie potrzeby rośliny. Potrzebny jest złoty środek między odpływem i zatrzymywaniem wilgoci (str.39).

A oto fakty, opieramy się na informacjach zawartych w opracowaniu
dostępnym w internecie, a napisanym
przez zwolennika budowy pól golfowych, Jerzego Dutczaka z Polskiego
Związku Golfa (http://poradnikinwestora.pzgolf.pl/poradnik-inwestora).
Nawożenie: Dla trzech różnych
części pola golfowego potrzeba od
0,5 do 1,5 tony nawozów na hektar
NPK(str.66). W Polsce nawozów zużywa się od 60 do 220 kg/ha Średnio 120
kg/ha !! Czyli na pole golfowe, na poszczególne jego części, wysypiemy od
4 do 13 RAZY więcej nawozów !! Nawodnienie: Typowe 18-dołkowe pole
golfowe na kontynencie europejskim
z pełnym systemem nawadniania ma
średnie zużycie wody około 500 metrów
sześciennych dziennie. Zużycie może
być nawet wyższe (str. 35). Dla zobrazowania. Duży beczkowóz ma pojemność 10 m sześć. czyli 50 takich beczek
dziennie !! Należy mieć na uwadze, że
1 m2 najbardziej intensywnie uprawianej trawy wymaga rocznie około 1200 l
wody. Średnie opady dla Polski to ok.
600 mm rocznie. Czyli dla optymalnej
wegetacji, należy przyjąć, że 1 m2 należy rocznie zasilić 600 litrami wody.
Co powoduje,że 1 ha terenu zielonego
pola golfowego będzie wymagał: 6000

Pola w Strzeszynie przy ul. Wałeckiej
to grunty V i VI klasy - PIASZCZYSTE!
Będą wymagały ponad standardowej
ilości wody i nawozów! Przez ten teren
przepływa ciek wodny, dopływ Rowu
Złotnickiego, a do jeziora Strzeszyńskiego jest odległość około kilometra!
A zatem w czasie krótszym niż godzina,
po ulewnym deszczu nawozy i środki
chemiczne (ochrona traw) dostaną się
do jeziora !! Jest oczywistym że fosforany, związki azotu i pozostałości środków
ochrony roślin będą także sukcesywnie
przedostawać się do wód gruntowych
i trafią do jezior , bo tak jest ukształtowany teren, tak w Krzyżownikach-Smochowicach jak i w Strzeszynie. Olbrzymie dawki nawozów, potężne zlewanie
wodą pola golfowego plus chemia, to
wszystko po kilku latach doprowadzi do
nieodwracalnych zmian w wodach naszych jezior.Będą one zieloną glonową
śmierdzącą zupą bez tlenu, bo tak się
dzieje gdy glony mają pod dostatkiem
fosforanów i związków azotu.
Jerzy Juszczyński
Polski Klub Ekologiczny

CO JEST GRANE NA POLU GOLFOWYM ?
Ponownie rozgorzała dyskusja w temacie umiejscowienia pola golfowego. Zwolennicy podkreślają pozytywny wpływ inwestycji na promocję miasta,rozwój tej
dyscypliny sportu oraz piękno i przyrodnicze walory pola. Przeciwnicy podnoszą,
że pole nie będzie ani ogólnodostępne ani ekologiczne. Jako mieszkaniec stwierdzam ,że nie podoba mi się wizja masowej wycinki drzew i kolejnego ogrodzenia
w lesie.
Więc jak to jest z tym polem?
Obok zamieszczamy artykuł Pana Jerzego Juszczyńskiego prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego w Poznaniu. Podajemy też link do dyskusji w WTK z udziałem
przewodniczącej Rady Osiedla Pani Bożeny Stradowskiej -Adamskiej http://wtkplay.pl/video-id-24148-golfowe_pole_minowe. Żeby uporządkować obecny stan
prawny Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska
w Poznaniu zwróciła się do wiceprezydenta Macieja Wudarskiego oraz przew.
Komisji Polityki Przestrzennej U.M.
Pana Łukasza Mikuły o wyjaśnienia w zakresie stanu formalno- prawnego projektów -planów związanych z działaniami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej co
do pola w Krzyżownikach i Strzeszynie. Uzyskane informacje będziemy na bieżąco umieszczać na stronie internetowej RO. Zadziwia upór określonych środowisk
w celu lokalizacji pola w Krzyżownikach ,zamiast szukać lokalizacji, która nie
będzie wymagała wycinania lasu i podniesie walory tego terenu.
Zatem trzeba czytać ,zapoznawać się z faktami gdyż tylko w ten sposób uniemożliwimy próby manipulowania mieszkańcami.
Bożena Siekańska – Żłobińska
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OSIEDLOWE STOWARZYSZENIA

Mieszkańcy biorą inicjatywę w swoje ręce
Środowisko naturalne jest naszym
dobrem wspólnym. Istotnym jego elementem są zasoby wodne, stąd z wielką
troską obserwujemy postępująca biologiczną degradację Jeziora Kierskiego.
Wiele napisano na ten temat i wiele
wody upłynęło, a w jeziorze ryb ubywa,
na co jednoznacznie wskazują przeprowadzone w 2015 roku specjalistyczne
badania.
Jedną z głównych przyczyn tego stanu jest decyzja władz Poznania z 2001
o wprowadzeniu do rowu Krzyżanka
nieoczyszczonych ścieków ze wschodniej części naszego osiedla. Ponadto do
rowu płyną, bez wymaganych pozwoleń wodnoprawnych, ścieki z dwóch
dużych arterii komunikacyjnych (Dąbrowskiego i Słupska) oraz kilku
mniejszych ulic.
Stowarzyszenie zwykłe „Krzyżanka” powstało w październiku 2014 roku
z inicjatywy grupy mieszkańców, którzy
z niepokojem obserwują brak działań
władz miasta w tej sferze. Członkowie Stowarzyszenia postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce. Przygotowano
szczegółowy plan działania na 2015
rok, który został przedstawiony w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Ochrony Środowiska.
Niestety nikt nie podjął rozmów w tej
sprawie. Stowarzyszenie niezależnie od
tego rozpoczęło realizację planu obejmującego następujące obszary:

• Inwentaryzacja urządzeń wodno-melioracyjnych związanych z rowem
„Krzyżanka”
• Przygotowanie wniosków w sprawie
opracowania planów ochrony wód Jeziora Kierskiego
• Współpraca z Radą Osiedla Krzyżowniki-Smochowice na rzecz rozbudowy
infrastruktury drogowej i towarzyszących urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
Podsumowując już ponad rok pracy
Stowarzyszenia, możemy pochwalić się
ogromnym materiałem, dokumentującym stan środowiska. Plan na rok 2015
został w pełni zrealizowany, a łatwo nie
było! W proces wyjaśniania zawiłości
prawnych i organizacyjnych w sumie
zaangażowanych zostało ponad 20 instytucji od NIK, Marszałka i Wojewodę
Województwa Wielkopolskiego aż po
spółki wodne.
Działamy dalej i jesteśmy przekonani, że skłonimy władze miasta
do podjęcia wspólnych działań w tym
zakresie. Jesteśmy zdeterminowani,
abymałymi krokami doprowadzić do
takiego zagospodarowaniarowu i jego
otoczenia, które będzie rzeczywiście
służyło środowisku przyrodniczemu.
Stowarzyszenie wspiera i koordynuje inicjatywy obywatelskie zmierzające do realizacji konstytucyjnej zasady
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do terenów bezpośrednio przylegających do jeziora i rowu. Promuje

KONKURS ZIELONY POZNAŃ
W tym roku, już po raz dwudziesty trzeci, Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań”. Do rywalizacji do nagrody o tytuł najpiękniejszego zielonego zakątka można zgłaszać
balkony, tarasy, ogrody, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
i pasy zieleni. Z tej okazji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kiermasz
inaugurujący XXIII edycję konkursu „Zielony Poznań” w Parku Wilsona przed
Palmiarnią Poznańską w dniach 7-8 maja 2016 r. w godzinach od 10.00 do17.00.
Podczas kiermaszu przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu, a wystawcy zaoferują mieszkańcom bogaty wybór materiału roślinnego z przeznaczeniem do
obsadzeń balkonów, tarasów i ogrodów, a także akcesoria ogrodnicze, podłoża
i nawozy. Porad ogrodniczych udzielać będą instruktorzy Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców.
Od 7 maja do 20 czerwca br. przyjmowane są karty zgłoszenia do konkursu,
które można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie od pierwszego dnia
trwania kiermaszu „Zielony Poznań” do 20 czerwca 2016 roku w siedzibie Rady
Osiedla, w Biurze Konkursu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
(opr.Red.)
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inicjatywy związane z tworzeniem planów ochrony wód powierzchniowych,
w tym budowy kanalizacji deszczowej,
zlewni, osadników, separatorów itp.
oraz współpracuje z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się realizacją tych przedsięwzięć. Dba o należyte
zagospodarowanie terenu przylegającego do rowu, zgodnie z zapisami obowiązującego prawa. Utrzymuje tereny
przyległe do rowu w czystości i w odpowiednim stanie technicznym oraz podejmuje działania na rzecz rewitalizacji
terenów zdewastowanych.
Zachęcamy inne stowarzyszenia,
które mają podobny zakres działania
do współpracy, szczególnie Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni. Niestety artykuł
pani Bożeny Siekańskiej-Żłobińskiej
nie służy budowaniu porozumienia.
W wyniku zupełnego braku oparcia
w faktach i przepisach prawa doszło
do wprowadzenia mieszkańców Osiedla w błąd. Obecnie trwa weryfikacja
informacji zawartych w ostatnim wydaniu kwartalnika.
Wielkim optymizmem napawa nas
deklaracja Rady Osiedla, dotycząca
zorganizowania posiedzenia połączonych Komisji Planowania i Rozwoju
oraz Ochrony Środowiska z udziałem
Stowarzyszenia Krzyżanka. W pierwszej kolejności należy zająć się odcinkiem rowu pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Sianowską „Dolina Krzyżanki”
część A. Ten odcinek jest suchy i służy
jako dzikie wysypisko śmieci.Stan tego
terenu i skala zaśmiecenia zasługuje
w pełni na określenie MASAKRA –
KATASTROFA.W dniu 04.04.2016
Stowarzyszenie Krzyżanka wspólnie
z Wydziałem Środowiska przeprowadziło wizję lokalną i przygotowano
wnioski oraz plan działania.
Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania wód opadowych
jest niezwykle pilne, ponieważ planowane jest włączenie odwodnienia kolejnych ulic z terenu Smochowice południe.
Osoby zainteresowane zapraszamy
do współpracy: stowarzyszenie.krzyzanka@onet.pl
Piotr Sobisiak
Przedstawiciel Stowarzyszenia
zwykłego „Krzyżanka”

Nowe oblicze Straży Miejskiej
W pierwszym miesiącu nowej kadencji Rady Osiedla zwróciliśmy się
z pismem do pana Mariusza Wiśniewskiego, wiceprezydenta Poznania,
z wnioskiem o przydzielenie dla naszego Osiedla stałego etatu Strażnika
Miejskiego. Uzyskaliśmy wówczas informacje o planach jakie zajdą w Straży
Miejskiej. Trwa w tej chwili reorganizacja i przedstawię jak będzie przebiegała. Przede wszystkim, Straż Miejska ma
być bliżej ludzi. Poprzez współpracę
z adami Osiedli, a przede wszystkim,
że każde z 42. poznańskich Osiedli
będzie miało przydzielonego strażnika. Strażnicy osiedlowi będą mieli za
zadania utrzymywania bieżącego kon-

taktu ze społecznością danego osiedla.
Zmieni się struktura referatów. Zostały one terytorialnie dopasowane do
obszaru działania komisariatów Policji.
W związku z tym powstał samodzielny
Referat Jeżyce z siedzibą przy ulicy Janickiego. Dodatkowo powstały cztery
referaty ogólno miejskie: interwencyjny, drogowy, zarządzania operacyjnego
i monitoringu miejskiego. W styczniu
2016 roku powołano specjalny Eko-patrol, który zajmie się dzikimi zwierzętami i zagrożeniami środowiska. Nowym
Komendantem SM W Poznaniu został
pan Waldemar Matuszewski. Strażnikiem rejonowym na naszym Osiedlu
został pan Jerzy Szczepaniak, Referat

Straży Miejskiej pełni dyżur telefoniczny pn-pt 11-14 ,61 6631 917, email: jezyce@smmp.pl . Interwencje z terenu
całego Poznania tel. 986. Dzielnicowi
na naszym Osiedlu st.sierż.Szymon
Kubacki tel. 786 936 019, 61 8414 297,
sierż. Robert Rzemieniecki tel. 519 064
592,61 8412 201.Zapraszamu na dyżur
Dzielnicowych w każdą pierwszą środę miesiąca w godz.18-19 w siedzibie
Rady Osiedla .

Witold Puchalski

Sylwetki niektórych wykonawców
na Smochy Festiwal
Sanity to czterech
chłopaków,
których łączy przyjaźń
i pasja do muzyki.
W prawie niezmiennym składzie grają
razem już od ponad
siedmiu lat. Inspirują się wszystkim
- grają rocka z odrobiną progresji, przeplatanego melodyjnymi balladami. Piszą o sobie, że ich największym osiągnięciem jest to, że trzymają się razem i od
lat, nieprzerwanie i bezkompromisowo tworzą muzykę.

Onur pochodzi z Turcji, od półtora roku
studiuje i mieszka w Poznaniu, gdzie również próbuje pokazać swój muzyczny talent. Jeśli chodzi o rap to słuchał go od
zawsze, dorastał słuchając Tupac’a, Biggiego, Eminema, sam zaczął nagrywać
mając 16 lat. W swoich piosenkach, jak to
w rapie, porusza każdy temat aczkolwiek
z zachowaniem przyzwoitości.

MuMin – Muzyką na poważnie
zaczął zajmować się w 2008 roku,
zakładając wraz z Doktorem
i Krychem „smochowicki” skład
Teoria Czystej Formy. Oficjalny
debiut składu to wydany niezależnie dopiero w 2010 roku album „Za Parawanem Powiek”,
który przybliżył nieco słuchaczom , charakterystyczny flow
i wokal MuMina.

Dziecięco Młodzieżowa
Kapela Dudziarska
z Leszna
Kapela
działa
od
1984 r. Aktualnie gra
przy Fundacji Dudziarz.eu – Centrum
Tradycji i Folkloru.
Kierownikiem i instruktorem kapeli jest Michał Umławski – dudziarz i etnograf, uczeń E. Ignasia i Franciszka Brzeskota. Członkowie
kapeli grają na dudach i skrzypcach podwiązanych – tradycyjnych instrumentach ludowych południowo - zachodniej
Wielkopolski oraz występują w oryginalnych, kolorowych
i tradycyjnych strojach ludowych.

All that Jazz czyli Martyna Kozanecka, Anita Krysztofowicz, Marta Kowalska, Marysia Tomczak i Marysia Kaczmarek poznały się w szkole muzycznej. Przez długie lata edukacji miały wiele okazji do wyrażania siebie poprzez muzykę śpiewając,
tańcząc i grając. Dziś połączone miłością do muzyki rozrywkowej spotykają się po latach by zaprezentować Państwu kilka
adaptacji najbardziej znanych utworów jazzowych i musicalowych. Wspierać je będą Kinga Bukowska i Klaudia Hübner,
również absolwentki szkoły muzycznej.
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