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Zachęcamy Państwa do przeczytania wywiadu z Przewodniczącym Rady Osiedla, który
przybliża sposób pracy Rady, przedstawia pomysły Rady na rozwój Osiedla w najbliższym
czasie oraz siebie prywatnie.
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Informujemy … relacja z realizacji wygranych przez Radę Osiedla grantów i zachęta
do aktywnego głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.
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Wspominamy …. czyli obchody 25 lecia powołania Osiedla i Rady Osiedla. Sprawozdanie z przeprowadzonych przez nas wydarzeń
oraz zaproszenie na Uroczystą Sesję Rady
Osiedla, która kończy ów jubileuszowy cykl.
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Rozmowa z Przemysławem Polcynem,
Przewodniczącym Rady Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice
Dzień Dobry, jest pan radnym,
a dokładnie?
Dzień dobry, jestem radnym osiedlowym wybranym w wyborach w marcu 2015 roku, a w Radzie Osiedla pełnię obecnie funkcję Przewodniczącego
Rady Osiedla i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla. Prywatnie żonaty, dwójka dzieci uczęszczających do naszej szkoły, z naszym
Osiedlem związany jestem od 1988
roku.

Jakie są najważniejsze problemy
na Osiedlu ?
Radni od początku tej kadencji,
jako najważniejsze uważają poprawę
stanu istniejących ulic, ich remonty
oraz inwestycje w utwardzenie dróg
gruntowych, których mamy, jako Osiedle najwięcej w Poznaniu. Rozpoczęliśmy proces opracowywania budowy
nowych dróg na Osiedlu, składa się
on z koncepcji jezdni, chodników, lokalizacji lamp, odprowadzania wody,

obszarów zieleni i jako miejsc odpoczynku. Gdy otrzymujemy te zamówione koncepcje zapraszamy mieszkańców tych ulic, aby wnieśli swoje opinie
i uwagi. Ostatnio odbywały się konsultacje dotyczące ulic rejonu Pniewska-Starogardzka, niedługo będziemy
zapraszać mieszkańców rejonu ulicy
Łebskiej i przyległych. Znanym problemem na Osiedlu jest też ruch tranzytowy z kierunku Suchego Lasu, któc.d. na str. 3

SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY OSIEDLA
I ZARZĄDU OSIEDLA
1.Akcja Wiosenne Porządki na naszym Osiedlu odbyła się
23 kwietnia.
2. 28  kwietnia powołano Koalicję Północno-Zachodnich
Osiedli Miasta Poznania, w skład której weszły Osiedla Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Sołacz
i Strzeszyn
3. Wizja  na terenie byłej jednostki wojskowej przy ulicy
Lotniczej-omówienie powstania jednostki straży pożarnej
4. Spotkanie w siedzibie R.O. z mieszkańcami ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska.
5. Edukacyjne Czwartki - w maju tematem spotkania było
„Ochrona danych osobowych”, prowadził Robert Błoszyk; w czerwcu wykład „Bezpieczny senior” poprowadził
pan Krzysztof Kapitaniuk z Wydziału Kryzysowego i Bezpieczeństwa U.M. Poznania
6. Konkurs „Przystanek jak malowany, edycja 1050 lat historii państwa polskiego” - nasze osiedle reprezentowały
prace z  Z.S. nr 1 ul.Leśniowolska i Z.S. nr 2 ul. Hangarowa.prca nagrodzona,wykonanie przystanku przy ul.dabrowskiego[pniewska]-koordynatorem konkursu była
pani magdalena ratajczak.
7. V turniej piłkarski ;smoczy puchar’ odbył się 14 maja
8. I Smochy Festiwal 4 czerwca - 25 lat Samorządu Obywatelskiego; wystąpili: All that jazz, Kapela Dudziarska
z Leszna, Sanity, Onur, Cashflow, Mumin, Amelka Kurantowicz i Myslovitz
9. 5 czerwca odbył się XVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Posnania Pama Tour”
10. 11 czerwca iv smochowicki bieg po zdrowie
11. 19 czerwca odbył się Turniej Tenisa Ziemnego
12. Konkurs „Zielony Poznań” - kilka zgłoszeń z naszego
Osiedla
13. Przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na naszym Osiedlu
14. Spotkania zespołu „Plażojada”- projekt z Budżetu
Obywatelskiego, w ramach którego w tym roku wyremontowano odcinek ul. Nad Jeziorem (plaża Krzyżowniki),
a także ścieżki rowerowe na Strzeszynku
15. 15 lipca odbyła się rowerowa wizja w terenie wokół
Jeziora Kierskiego
16. W lipcu wyłożono do publicznego wglądu projektu
MPZP dla terenu ulic Bieszczady, Beskidzka, Karpacka;7 lipca w sali sesyjnej U.M. przy pl. Kolegiackim odbyła się dyskusja publiczna
17. Przeprowadzono prace remontowe jezdni na ulicach Nad Jeziorem, Santocka, Człuchowska, Budzyńska
i chodnika ul. Kołobrzeskiej
18. Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska
i Komisji Planowania i Rozwoju
19. Comiesięczne spotkania w ramach programu „Bezpieczny mieszkaniec”
20. 5 września Miejska Rada Seniorów - udział delegacji
R.O. i przedstawicielki osiedlowych seniorów, pani Moniki Bykowskiej
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21. 6 września udział przedstawiciela R.O. w sesji Rady
Miasta
22. Proekologiczna akcja „Sprzątanie świata” na naszym
Osiedlu miała miejsce 10 września
23. V Rajd Rowerowy „Dbamy o nasze Osiedla” odbył
się 17-18 września II Festiwal Miłośników Koni i Muzyki;
wystąpili Sun Makers, Two Timer, Raiders, Cezary Zybała Strzelecki (ex wokalista Oddziału Zamkniętego) z Jurkiem Styczyńskim(gitarzysta Dżem)   
24. Przypominamy o cotygodniowych dyżurach Rady
Osiedla - środa w godz. 18-19; Zapraszamy
25. Od maja 2016 odbyło się 11 sesji Rady Osiedla, w czasie których omówiono i przegłosowano 35 uchwał (dla
przypomnienia od początku bieżącej kadencji – 163).
Między innymi: Zmiany w planach wydatków Osiedla na
rok 2016, Przystąpienie Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedla na rok 2017, Wniosek do ZDM  o wdrożenie organizacji ruchu na ul. Człuchowskiej, Uchwała do ZDM i MIR o przeprowadzenie
analizy poprawy bezpieczeństwa, Uchwała do Rady Miasta Poznania o wprowadzenie zmian w Statucie Osiedla,
Ustalenie listy zadań remontowych placówek oświatowych na rok 2017, Ustalenie listy priorytetów w zakresie
prac remontowych miejskich chodników i dróg, Uchwała
w sprawie poparcia kompromisowej koncepcji zagospodarowania Golęcina
REMONTY I INWESTYCJE DROGOWE
NA NASZYM OSIEDLU
1.Realizacja remontu chodnika na ul. Kołobrzeskiej na
odcinku od ul. Białogardzkiej do ul. Sianowskiej
2. Remont jezdni  na ul. Santockiej na odcinku od ul. Sianowskiej do ul. Lubowskiej
3. Remont jezdni wraz z zaułkiem na ul. Budzyńskiej na
odcinku od ul. Czarnkowskiej do ul. Białośliwskiej
4. Remont jezdni ul. Człuchowskiej wraz z wykonaniem
mijanek na odcinku od ul. Chodzieskiej do ul. Lubowskiej
5. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono
wiele napraw jezdni, w tym min. na ul. Chodzieskiej i Dąbrowskiego
6. Zamontowano 10 nowych koszy na śmieci, a także
4 ławki przy ul. Wejherowskiej i Sianowskiej.
7. Aktualnie trwa remont chodnika na ul. Lubowskiej na
odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Braniewskiej a także na
ul. Trzcianeckiej

c.d. ze str. 1
ry rozpoczął się wraz z utwardzeniem
ulicy Biskupińskiej. Dotychczasowe
inwestycje w nowe spowalniacze i mijanki ograniczają zapędy rajdowców,
ale nie zmniejszają ilości przejeżdżających samochodów. Przypuszczamy,
że jedynym rozwiązaniem byłoby zamknięcie ulicy Biskupińskiej na odcinku pomiędzy Koszalińską, a Beskidzką.
To poważna propozycja jaką składamy
do władz Miasta, wymagająca rozmów
z Miejskim Inżynierem Ruchu i   Zarządem Dróg Miejskich. Liczymy tu na
akceptację mieszkańców, bo bez Państwa poparcia, nawet z największymi
chęciami nic sami nie zdziałamy.
Problemów jest więcej. Zapraszam
mieszkańców na dyżury, które w odróżnieniu od innych rad osiedli nie są
raz w miesiącu, tylko w każdą środę
od godziny 18 do 19, w siedzibie Rady
Osiedla. Można porozmawiać, przedstawić swoje uwagi, spostrzeżenia, pomysły, coś zgłosić.
A jak realizowane są takie zgłoszenie ?
Wszystko zależy od tematu zgłoszenia, jeżeli sprawa dotyczy dzikich wysypisk na terenie przyulicznym są one na
bieżąco zgłaszane służbom miejskim
za to odpowiedzialnym, jeżeli dotyczy
to działek prywatnych procedura wymaga ustalenia właściciela i poinformowania go o obowiązku sprzątania
wraz z ustaleniem terminu usunięcia,
a jeżeli właściciel nie poczuwa się do
tego obowiązku sprawa kierowana jest
do Straży Miejskiej. Najdłużej trwają
zgłoszenia dotyczące remontów ulic
lub instalowania spowalniaczy. Bardzo
często coś co na początku wydaje się
remontem, ze względu na brak dokumentacji świadczącej o jego formalnym
istnieniu powoduje, że staje się to inwestycją, a to wymaga już stworzenia
projektów, które z kolei wymagają opinii, uzgodnień, pozwoleń, co znacznie
wydłuża czas realizacji. W sprawach
osiedlowych występujemy z pismami
do odpowiednich instytucji, a otrzymane wyjaśnienia przekazujemy zainteresowanemu lub już sama instytucja
odpowiada bezpośrednio.
Czym może pochwalić się Rada ?
Myślę, że większość radnych cieszy
się z tego, co do tej pory osiągnęliśmy,
ale nie należą do osób, które będą chodziły po Osiedlu chwaląc się, czego dokonały.
Niewątpliwie dużym osiągnięciem
dzięki dobremu projektowi i zaangażowaniu finansowym Rady było uzy-

skanie jednej z najwyższych punktacji
wśród projektów i przyznanie przez
Miasto Poznań grantu dotyczącego
planowanego przez nas wykonania
kompleksu rekreacyjno – sportowego
w rejonie ulic Maszewska, Myśliborska, Brodnicka, Lubowska, którego
inwestycja ruszy pod koniec października. W założenia do projektu zaangażowali się prawie wszyscy radni,
koordynatorem działań była Dorota
Matkowska. Najnowsza informacja to
wygrany grant pod nazwą „Bezpieczna
droga do szkoły – budowa kładki nad
Krzyżanką”. Realizacja będzie w przyszłym roku. Dzięki wykonaniu kładki
i chodnika do ulicy Kościerzyńskiej
dzieci z tej części Osiedla będą mogły chodzić do szkoły krótszą drogą,
omijając ruchliwą ulicę Sianowską.
Jeszcze większym sukcesem była wygrana w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 naszego projektu „SMOCHY PUMPTRAK”, wśród projektów
dzielnicowych zdobył drugie miejsce.
O „Plażojadzie” chyba nie musze
wspominać, byliśmy współautorem,
jest to projekt, z którego najbardziej
skorzystają mieszkańcy Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna jako
bezpośredni sąsiedzi inwestycji, ale
również mieszkańcy całego Poznania
i okolic. Na 120 projektów, które były
tworzone nieraz przez profesjonalne
firmy, nasz zdobył drugie miejsce i jest
najdroższym z trzech tylko wygranych,
a robiliśmy go społecznie. Przez całe
dwa tygodnie głosowania mieszkańcy
widzieli nas na dyżurach, ulicach, przed
kościołem. I to cieszy, że o wiele więcej
znaczy zaangażowanie, determinacja
i dobry pomysł, niż opłacanie tego górą
pieniędzy. Jak o pieniądzach już mowa
to na wszystkie projekty zgłoszone do
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 nie wydaliśmy żadnych pieniędzy z budżetu Osiedla.
W tym roku obchodzimy 25 lecie
powstania Rady Osiedla.
Udało nam się uzyskać w tym roku
patronat honorowy Prezydenta Miasta
Poznania oraz Przewodniczącego Rady
Miasta Poznania nad całym cyklem
imprez pod wspólną nazwą „25 lat Samorządu Obywatelskiego”, na który
składały się corocznie organizowane
na naszym Osiedlu biegi, rajdy, turnieje oraz festyn osiedlowy, który w tym
roku zmienił swoją formę na festiwal i
jako główny element obchodów 25 lat
Rady Osiedla i wsparciu promocyjnym
stał się imprezą miejską, co pomogło
nam promować nasze Osiedle w mie-

ście i to stopniowo, na tle pozostałych
42 osiedli, zaczyna powoli procentować. Od początku tego roku sprawdzamy pomysł, aby w pomieszczeniach
Rady Osiedla odbywały się spotkania
edukacyjne dla mieszkańców poświęcone różnym tematom. Dotychczas
poruszane były tematy prawa spadkowego, ochronie danych, z rzecznikiem praw konsumentów, podologiem
i inne. Jeżeli będzie zainteresowanie
takimi wykładami i pomocą, to będziemy to kontynuować, bo chyba każdy
woli uzyskać pomoc za darmo, a nie za
pieniądze.
Jakaś myśl, prośba do mieszkańców?
Myśl… może właśnie o najważniejszych, o mieszkańcach naszego Osiedla, nic by nie dały najlepiej wykonane projekty gdyby nie głosy naszych
mieszkańców oddawane na nie, mam
nadzieję, że ta nasza wspólna wygrana
mieszkańców Krzyżownik i Smochowic
spowoduje, że zauważymy, jak sami,
nie patrząc na innych, jesteśmy w stanie zrobić coś dla Osiedla, nas samych,
z czego będą korzystać nasze dzieci
i wnuki, ale też rodzice i dziadkowie.
Taka myśl, że nieraz wystarczy tak niewiele, wstać, pójść na spacer i przy okazji, na przykład raz w roku zagłosować
w budżecie obywatelskim na projekt
z Krzyżownik-Smochowic, aby mieszkało się nam tutaj lepiej. Alternatywą
jest narzekanie, że nic się nie da i że
nikt nic nie robi. Wtedy pytam – a jak
raz w roku, trwało przez dwa tygodnie
głosowanie, to przy okazji codziennych
zakupów przechodząc obok oddałeś
głos na nasze Osiedle ? Jak słyszę Nie,
to odpowiadam - skoro nie chciało Ci
się postawić raz w roku krzyżyka to nie
wymagaj od swoich sąsiadów więcej niż
Ty dałeś sam.
Na zakończenie ?
Podziękowania dla wszystkich mieszkańców  za pomoc, również tym, którzy
zgłaszają wyłącznie uwagi, to też ważne,
daje nam możliwość spojrzenia na coś
z innej strony, na tym polega właśnie dialog, bez takich uwag można trwać w fałszywym przeświadczeniu, że wszystko jest
dobrze, a nie o to chodzi. Podziękowania
dla naszego mieszkańca wiceprezydenta
miasta pana Macieja Wudarskiego, który aktywnie wspiera nas w realizacji naszych pomysłów, za co dziękujemy.
Na zakończenie to powtórzę, jak
ktoś jest zainteresowany, zapraszam,
dyżury radnych i Zarządu w każdą środę od godziny 18 do 19.
Dziękuję za rozmowę

(opr. Red)
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Kolejny wygrany grant osiedlowy
Już niebawem   rozpocznie się budowa KOMPLEKSU REKREACYJNEGO z placem zabaw, siłownią oraz
miejscem do wypoczynku na terenie
pomiędzy ulicami: Myśliborską, Maszewską, Lubowską o czym informowaliśmy wcześniej. Jest to realizacja projektu złożonego w konkursie
grantowym w roku 2015. W tym roku
również wystąpiliśmy z wnioskiem
konkursowym pod nazwą „Bezpieczna
droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ulicy Łagowskiej do
ulicy Kościerzyńskiej”. Rada Osiedla
uchwałą nr XXV/148/VII/2016 z dnia
21.07.2016 przeznaczyła na to zadanie,
jako wkład własny, kwotę 59.334,00,
a szacunkowy koszt całego zadania to
109 288,41 zł. Z radością informujemy, że Komisja Konkursowa  ds. oceny
wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych
miasta - osiedli,  oceniła nasz wniosek
na 37 punktów, a następnie został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Poznania. Jego realizacja nastąpi
w 2017 roku.

POZNAŃSKI
BUDŻET OBYWATELSKI
Wśród
zwycięskich
projektów
w ubiegłorocznej edycji PBO znalazły
się dwa, które będą realizowane na
terenie naszego Osiedla: SMOCHY
PUMPTRACK oraz rewitalizacja plaży w Krzyżownikach – element dużego
projektu ogólnomiejskiego o nazwie
PLAŻOJADA. Jeszcze jesienią tego
roku rozpocznie się budowa pierwszego z nich. Tor rowerowy realizowany
będzie w dwóch etapach: w tym roku
powstanie  Pumptrack dla małych dzieci, w roku 2017 – tzw duży, dla starszych użytkowników.Na jakim etapie
znajduje się realizacja PLAŻOJADY?
Dotychczas w ramach projektu wybudowano ścieżki w Strzeszynku, ścieżkę
nad jeziorem kierskim – ul. Nad jeziorem w części Krzyżownik a obecnie
trwają prace projektowe zagospodarowania pięciu plaż PLAŻOJADY: - PARKOWEJ w Kiekrzu (ul. Ks Nawrota)
ŁABĘDZIEJ nad jeziorem kierskim
(wjazd od ul. Słupskiej) - SMOCZEJ
w Krzyżownikach (ul. Nad jeziorem)

- MALIBU w Strzeszynku, - DZIKIEJ
nad Rusałką.   Na wszystkich plażach
znajdzie się miejsce do wypoczynku,
biesiady,   dla najmłodszych place zabaw, dla amatorów aktywnego wypoczynku boiska do siatkówki,   siłownie
oraz stacje naprawy rowerów.  Obecnie
trwają prace nad oznakowaniem tras
i ścieżek łączących wszystkie te plaże.
Wzorem ubiegłego roku zachęcamy Państwa do aktywności. Podczas
głosowania w dniach 16 – 30.11.2016r.
wspólnie będziemy decydować o tym,
na co zostanie przeznaczona część
budżetu miejskiego, która wynosi 17,5 mln zł, a więc o 2,5 mln więcej
niż w zeszłym roku

Dorota Matkowska

Nowe Stowarzyszenie na Osiedlu

ZIELONA STRATEGIA DLA OSIEDLA
Tytuł artykułu stanowi credo  dla Stowarzyszenia Driada, które w sierpniu zostało  wpisane do rejestru stowarzyszeń
zwykłych.Powód powstania stowarzyszenia Driada to konieczność włączenia się mieszkańców w ochronę środowiska w
którym żyjemy.
Zielone osiedle, które oferuje zagospodarowane skwerki z ławeczkami, place zabaw dla dzieci, czyste powietrze to cel
działania Stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie uczestniczy w działaniach zmierzających do uzyskania mobilnego punktu pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz włącza się w działania na rzecz czystego powietrza na naszym Osiedlu.
W najbliższej przyszłości zamierzamy propagować powstanie miejsc zabaw dla dzieci w formie „ podwórek”. Na poszczególnych ulicach jest kilkoro lub nawet kilkanaścioro dzieci. Gdzie mają  się spotykać ,gdzie mogą się bawić? Takie
miejsce powinno być przynajmniej jedno na kilka ulic. Nie musi być wymyślnych wyposażeń i zabawek, wystarczy trochę
miejsca gdzie dzieci mogą się razem bawić i jednocześnie pozostawać w zasięgu rodziców, takie dawne „podwórka”.
Każdy może się zapisać do naszego Stowarzyszenia  i realizować swoje pomysły na lepsze Osiedle.
Kontakt i informacje pod numerem telefonu 601 855 504. Zapraszamy.
materiał własny Stowarzyszenia Driada
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Z przyjemnością informujemy, że po wakacjach wznowiliśmy nasz nowy cykl „Edukacyjne Czwartki”. W pierwszy
czwartek miesiąca zapraszamy do siedziby Rady Osiedla (ul. Muszkowska 1a) specjalistę danej branży, który dzieli się
swoją wiedzą z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami. W październiku
spotkanie pt „ Jak dbać o stopy, czyli
podologia w pigułce” prowadziła pani
Agata Mastalerz, podolog. Można
było wysłuchać wykładu oraz skonsultować swoje problemy ze zdrowiem
stóp. W listopadzie (3 listopada) zapraszamy na wykład „Mobbing? - Nie
daj się!”, a w grudniu (1 grudnia) na
spotkanie z rzecznikiem Praw Konsumenta. Aktualizacji tematów prosimy
szukać na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.
(opr.Red)

Fot. Przemysław Polcyn

Edukacyjne Czwartki

Seniorzy z osiedlowego koła seniorów nie próżnują i nie mogą narzekać
na nudę. Regularnie spotykają się
w drugi i ostatni piątek miesiąca, aktywnie uczestniczą w organizowanych
przez Radę Osiedla Edukacyjnych
Czwartkach, chodzą na imprezy taneczne. W maju  grupa ponad 40 osób
była na pięciodniowym wyjeździe
rekreacyjno integracyjnym w Dziwnówku. Wyjazd został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Podnieś Głowę,
a częściowo sfinansowany przez Urząd
Miasta Poznania, ze środków zarezerwowanych na ten cel przez Radę Osiedla.
Podczas wyjazdu wycieczkowicze
zwiedzili Katedrę i marinę w Kamieniu
Pomorskim, podczas multimedialnego
pokazu w Muzeum na Klifie poznali historię klifu w Trzęsaczu, Międzyzdroje
oraz Woliński Park Narodowy. Mieli
okazję spędzić wiele czasu na spacerach, gdyż pogoda wyjątkowo dopisała.
Program wyjazdu obfitował w różne
wydarzenia – ognisko z pieczeniem
kiełbasek, wieczór gier planszowych,
wodny aerobik, warsztaty integracyjne
z wykorzystaniem techniki arteterapii,
Kamishibai (japońskiego teatru ilustracji). Dużo zabawy i radości sprawiły
uczestnikom wyjazdu zabawy taneczne
z karaoke, gdyż osiedlowi seniorzy to
grupa rozśpiewana i roztańczona.

Fot. Elżbieta Węgrzynowicz

Osiedlowym Okiem Seniora

W czerwcu odbył się kolejny wyjazd.
Tym razem do Ciechowa, gdzie znajduje się Skansen Filmowy Soplicowo.
Tym samym seniorzy dokończyli, rozpoczętą dwa lata temu w Śmiełowie,
podróż Szlakiem Adama Mickiewicza.
Czerwcu również, aktywnie włączyli
się w obchody 25 lecia Rady Osiedla,
współorganizując wraz ze   Stowarzyszeniem Podnieś Głowę podczas festynu, kawiarenkę.
Aktualnie, w październiku rozpoczęły się zajęcia z choreoterapii. Choreoterapia, to zajęcia dla osób spraw-

nych jak i z ograniczoną sprawnością
ruchową. Jest to metoda leczenia tańcem dostosowana do możliwości ruchowych osób starszych. W programie
zajęć znajdują się między innymi zabawy taneczne, ćwiczenia usprawniające
i wzmacniające poszczególne partie
ciała, a także ćwiczenia oddechowe
i odprężające. Organizatorem, tak jak
i wielu innych wydarzeń kierowanych
do osiedlowych seniorów, jest Stowarzyszenie Podnieś Głowę.
Elżbieta Węgrzynowicz
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25 lat Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
Wspominamy… I Smochy Festiwal

W dniu 4 czerwca na boisku sportowym przy ulicy Braniewskiej
w Krzyżownikach-Smochowicach odbył się Pierwszy festyn osiedlowy pn.”Smochy Festiwal”. Jest to całkowicie nowe wydarzenie
autorstwa radnych obecnej Rady Osiedla  w ramach cyklu imprez
z okazji 25 lecia powstania Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
Sam pomysł powstania tego typu imprezy pojawił się już latem
2015 roku a przygotowania do finału trwały ponad dziewięć miesięcy. Założeniem, które przyjęli organizatorzy było stworzenie profesjonalnego festynu międzyosiedlowego, który w przyszłości mógłby
stanowić nową tradycje osiedla. Pomysłodawcy mieli za sobą już
doświadczenia w organizowaniu takich wydarzeń jak cykliczny już
międzyosiedlowy rajd  „Dbamy o Nasze Osiedla” , festiwal z okazji
25-lecia wolnych wyborów w Polsce pod patronatem Prezydenta
Polski oraz festiwal miłośników muzyki i Koni w Kiekrzu.
Zdając sobie   sprawę, że zadanie to przewyższa możliwości
jednej rady osiedla powołany został specjalny zespół, w którego
skład oprócz radnych z Krzyżownik-Smochowic, członków Stowarzyszenia na rzecz ochrony zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu
weszli również radni z Kiekrza, Strzeszyna oraz osoby należące do
Koalicji Północno-zachodnich osiedli Poznania, a także Mateusz
Kaliński właściciel stadniny Fino-Kaliński w Kiekrzu.
Koordynacją całości zajęli się radni z naszego Osiedla: Przemysław Polcyn, Dorota Matkowska, Witold Puchalski, Robert Błoszyk oraz Sławomir Fiszer z Rady Osiedla Kiekrz.
Wkrótce potem swoją pomoc zadeklarowali przedsiębiorcy z naszego Osiedla, a także podmioty mające swoje siedziby w Chybach
i Kiekrzu takie jak firma Marka Smolenia MSM Regeneracja skrzyni biegów,  Kaliński Układy Wydechowe, sklep rowerowy Biketop,
Pierogarnia Cynamon, Przedszkola Cudak i Zaczarowany Dworek,
harcerze „Bordowa Brać” z Romanem Banaszakiem i wiele innych.
Mając za sobą tak poważne zaplecze zdecydowano się na to aby
przekonać Miasto Poznań do tego projektu. Pomysł został zaakceptowany przez władze Miasta,  Prezydent Miasta Poznania Jacek
Jaśkowiak oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz
Ganowicz nie zawahali się objąć patronatem honorowym pięciu
wydarzeń na Smochowicach i w Kiekrzu  i prace ruszyły pełna parą.
4 czerwca o 3.20 nad ranem na obiekt sportowy przy Braniewskiej
wjechały pierwsze samochody ciężarowe ze sceną, a za nimi ze
sprzętem nagłaśniającym i oświetleniem, równolegle powstawała
instalacja elektryczna do zasilania stoisk oraz sceny. O godzinie
7 rano przywieziono specjalny agregat prądotwórczy jako dodatkowy obwód zasilania, a pół godziny później zjawili się wolontariusze
przydzieleni do prac logistycznych, niektórzy dzierżąc w dłoniach
własne narzędzia.
W międzyczasie z drugiej strony boiska powstawała mała scena wraz z nagłośnieniem. Pomysł wykorzystania drugiej sceny pozwolił na pełne wykorzystanie czasu, podczas gdy na jednej scenie
przygotowywano sprzęt i strojono instrumenty, na mniejszej można
było podziwiać występy najmłodszych artystów. Prace przebiegały
dość sprawnie i o godzinie 12.00 wszystko było na swoim miejscu,
pojawili się funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Ratownicy
Państwowego Ratownictwa Medycznego w Poznaniu, wystawcy no
i wreszcie artyści i mieszkańcy.
Ponieważ dzień zapowiadał się upalnie zaplanowano jeszcze
w międzyczasie krótki majowy deszcz dla ochłody i zmycia kurzu
przed finałowymi występami artystów, co jak się wkrótce miało
okazać mieszkańcy Osiedla przyjęli z wyrazami zauważalnego zadowolenia.Punktualnie o 12.00 na dużej scenie pojawiła się Kapela
Dudziarska z Leszna z przytupem otwierając Pierwszy na świecie
„Smochy Festiwal”.
Podczas festiwalu można było obejrzeć pokazy i wziąć udział
w prywatnej lekcji w temacie udzielania pierwszej pomocy medycznej udzielanej przez ratowników medycznych, którzy na co dzień
ratują życie poznaniakom.

6

W specjalnie przygotowanych strefach swoje pokazy naukowe
przeprowadzali Paweł Kucz w dziedzinie chemii oraz w dziedzinie
fizyki Krzysztof Kruszka – radny osiedlowy. Obok trwały zajęcia
dla najmłodszych, które prowadziły panie z Niepublicznych przedszkoli Cudak i Zaczarowany Dworek.
Na dmuchanych zamkach rzesze dzieci wyczyniały wygibasy
jednocześnie  zadając kłam prawom fizyki i na przekór światowym
autorytetom w dziedzinie ortopedii według twierdzeń, których owe
figury istnieć nie miały prawa. I choć nie odnotowano żadnego wypadku, organizatorom myśl niewinna przyszła do głowy, czy aby  na
ten czas nie  zwiększyć obsady medycznej i zawrzeć dodatkowego
ubezpieczenia.  W standardzie takowych imprez są też jak łatwo się
domyśleć konkursy z nagrodami, indywidualne i rodzinne rozgrywki sportowe,  co też niechybnie poczyniono.
Na obu scenach naprzemiennie artystyczne talenty zaprezentowały przedszkolaki z przedszkola „Kwiaty polne”, harcerze ze
szczepu „Bordowa Brać” i grupy taneczno – wokalne,   swoimi
umiejętnościami pochwaliła się sekcja JUDO POZNAŃ oraz Akademia Piłkarska Piotra Reissa. Występy i pokazy  tańca nowoczesnego zumby prowadziła Dominika Bilska.
Odważne panie (panowie w tym czasie oddawali się refleksji
nad ważkimi problemami egzystencjonalnymi a męska część organizatorów rozpłynęła się jak we mgle) wzięły udział w warsztatach
salsy podrygując rytmicznie w takt muzycznej ekspresji pod okiem
Szymona Budnika.
Jedni zacni mieszkańcy doceniając wagę wątków ekologicznych
wda li się w poważne dysputy na stoisku Polskiego Klubu Ekologicznego, gdzie wykłady prowadził szef formacji Jerzy Juszczyński.
Inni zaś chcąc przygotowanym być na wszelką ewentualność i swoim czasie nagłym przypadkom stawić czoła karnie wysłuchali porad
pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.
Dużą popularnością cieszyły się stoiska Policji i Straży Miejskiej, tam zaś mieszkańców za   dobre sprawowanie i wzorową
postawę obywatelską funkcjonariusze nagradzali lampkami rowerowymi, apteczkami, gwizdkami oraz kamizelkami odblaskowymi
dla dzieci. W punkcie bezpłatnej naprawy rowerów dyżur pełnił
Marek Gryczka – właściciel sklepu i serwisu rowerowego BIKETOP.
Miłośnicy poezji i pieśni spoza ram masowej rozrywki rozkoszowali się dobrą kawą i ciastem tworzonym przez osiedlowych
seniorów według receptur w tajemnicy   ściśle utrzymywanych,
a przez Stowarzyszenie „Podnieś Głowę” tajnymi pieczęciami
chronione. Piękne Panie chcąc zachować młodość na następne
lat... wiele.. skorzystać miały szanse  z porad dietetyka,  dermatologa z mobilnej kliniki Proestetica, a tym uczestniczkom, którym
rozmach festiwalu odbierał dech w piersiach pomocą służyła kardiolog i radna osiedlowa dr Hanna Górzna-Kamińska. Rodzima
pierogarnia Cynamon serwowała gorące pierogi o smakach dotąd
na tych szerokościach geograficznych nie spotykanych.
Miłą niespodziankę zrobili najmłodszym dzieciom Anna i Dawid Pempera z gospodarstwa agroturystycznego – stadniny Pony
pozwalając zaznać im   hippicznej przygody na małych rumakach
pod okiem trenera rzecz jasna.
Duża scena do duże muzyczne uderzenie. Na scenie pojawiali
się raperzy ONUR oraz MUMIN zespoły: All that Jazz, SANITY,
CASH FLOW, nasza lokalna gwiazda i odkrycie festiwalu Amelia
Kurantowicz i na koniec gwiazda wieczoru: MYSLOVITZ.
Podczas festiwalu pojawiło się wielu gości z poznańskich Rad
Osiedli, Urzędu i Rady Miasta Poznania, czas znaleźli księża z naszej parafii,   pojawili się zaproszeni posłowie na Sejm. Wyrazy
uznania przekazał przez swojego pełnomocnika Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który w odczytanym liście podkreślił
rolę i znaczenie obywatelskiej samorządności w rozwoju naszego
regionu.

Fot. Hanna Błoszyk

bra wiadomość – w przyszły roku w czerwcu zapraszamy wszystkich
na  II Smochy Festiwal.
Robert Błoszyk

Fot. Hanna Błoszyk

Dopisali sami mieszkańcy Krzyżownik-Smochowic i Poznania  
licznie przebywając na nasze osiedlowe święto, organizatorzy spotkali się z wieloma miłymi opiniami. I na koniec jeszcze jedna do-

25 lat Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
Festiwal miłośników Muzyki i Koni

Fot. Przemysław Polcyn

W dniach  17-18 września miała miejsce w Kiekrzu dwudniowa
impreza pn.” Festiwal miłośników Muzyki i Koni” . Było to kolejne wydarzenie w ramach obchodów 25-lecia powstania Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice pod patronatem Prezydenta Miasta
Poznania i Przewodniczącego Rady Miasta.
Podobnie jak w zeszłorocznej edycji gospodarzami wydarzenia
byli mieszkańcy naszych osiedli zrzeszeni w kilku różnych podmiotach, a były to Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice,
Rada Osiedla Kiekrz, właściciele Stajni Fino Kalińscy oraz Klub
Turystyki Rowerowej Sigma. Dodatkowo w tym roku do organi-

zacji przyłączyło się Stowarzyszenie na rzecz obiektu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
w Poznaniu.
Chociaż ta inicjatywa jest już dobrze rozpoznawalna na naszym
Osiedlu mając już swoją kilkuletnią tradycje, jednak tegoroczny festiwal w swojej finałowej części  zaskoczył mieszkańców nową formą.
Jednym z jej nieodłącznych elementów był V Rajd rowerowy pn”
Dbamy o nasze Osiedla”, który dzięki widocznemu wsparciu Rady
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice mógł zaoferować uczestnikom
pełen pakiet atrakcji. Wszyscy rowerzyści, którzy licznie przybyli na
start przy zespole Szkół nr 1  na ulicy  Leśnowolskiej zostali podzie-

leni na dwie grupy, które niezależnie własnym tempem, pod opieką
profesjonalnej grupy przodowników turystyki rowerowej zmierzały
do mety w Kiekrzu. Już na starcie każdy uczestnik otrzymał talon na
bezpłatny posiłek, ponadto objęty był profesjonalną opieką medyczną oraz ubezpieczeniem na wypadek nieszczęśliwego wypadku.
Organizatorzy przygotowali również specjalny system biletów
i oznaczeń rowerów na specjalnie wydzielony i strzeżony parking
rowerowy na mecie, aby umożliwić uczestnikom  spokojne oddanie
się różnym zajęciom na terenie Stajni Fino Kalińscy. W tym roku
organizatorzy przygotowali, wzorem lat ubiegłych, dwie trasy: trasę
dłuższą – zaawansowaną i krótszą  zmyślą o najmłodszych uczestnikach. Grupa zaawansowana wyruszyła w trasę
odrobinę wcześniej, ale obie ekipy rowerzystów
spotkały się w Strzeszynku, skąd wspólnie ruszyły w dalszą drogę. Potwierdziły się przewidywania stowarzyszenia dotyczące wzrostu zainteresowania udziałem w rajdzie rowerowym wśród
rodzin z małymi dziećmi, dlatego też zadbano
o krótki wypoczynek przy Strzeszyńskiej plaży,
który najmłodsi wykorzystali na wspólne zabawy, a dorośli zapewne na wymianę najważniejszych informacji ze świata „nie-polityki”.
   Końcowy odcinek trasy wiodący ulicą Chojnicką został zabezpieczony przez  policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
którzy asystowali rowerzystom w radiowozach.
Długi peleton, ku nie skrywanej radości młodszych zapaleńców rowerowych przygód otwierał
jadący na sygnale funkcjonariusz na policyjnym
motocyklu.
Sama meta  w Stajni Fino Kalińscy przywitała przybyłych profesjonalnie, a znający temat starzy bywalcy rajdu po oddaniu na
parking rowerów sprawnie ustawili się w kolejce do miejscowego
wyszynku po ciepły posiłek. Szczególnie uznanie należy się członkom Klubu Turystyki Rowerowej Sigma, którego przodownicy
turystyki kolarskiej wzięli na siebie odpowiedzialność za przebieg
wycieczki i przeprowadzane na mecie konkursy dla najmłodszych.
Cała impreza gwarantowała przybyłym zewsząd gościom wiele
atrakcji stosownie do zainteresowań, wieku i płci. Rodziny, a szczególnie najmłodsi mieli możliwość uczestnictwa w animacjach, konkursach, przejażdżkach konnych. Szczególna popularnością cieszy-
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ły się tzw dmuchańce, gdzie ze względu na duże zainteresowanie
i dla rozładowania kolejki na krótko wprowadzono system reglamentacyjny na zasadzie solidarności i ogólnie przyjętych norm społecznych.
Radni osiedlowi z Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza oraz społecznicy zasiedli wspólnie przy jednym stole, wkrótce pojawili się
członkowie Rad Osiedli ze Strzeszyna i Sołacza,  wszyscy ci, którzy
tworzą porozumienie Koalicji Północno-Zachodnich Osiedli Poznania. Do społeczników przyłączyli się  również Radni Miejscy.
Wcześniej niż w ubiegłym roku zainaugurowano artystyczną
część festiwalu. Będąc jeszcze na zakręcie z ulicy Chojnickiej dobiegały do uszu wjeżdżających na metę rowerzystów dźwięki muzyki płynącej ze sceny. Przybyłych przywitała wspaniałym wokalem
artystka z zespołu Sun Makers Agnieszka Kaszkowiak. Na scenie
pojawiały się takie gwiazdy jak zespoły Raiders, Two timers, Cezary Zybała Strzelecki z Oddziału Zamkniętego czy Jurek Styczyński
z Dżemu. Muzyczna uczta trwała nieprzerwanie do godziny 23.00.
Niedzielny poranek powitał przybyłych na zawody w woltyżerce zawodników oraz zebraną na pokazy publiczność. Organizatorami zawodów Woltyżerskich była Stajnia „KALIŃSKI”, klub LKJ
Kiekrz z ogromnym wkładem Państwa Anny i Pawła Ciesielskich
i Alicji Borowskiej.  Mateusz i Hubert Kalińscy  przemykali niczym
duchy pomiędzy zebranymi czuwając jak zwykle nad całością.

W zawodach Regionalnych i Towarzyskich łącznie udział wzięło 48 zawodników z 6 klubów, w tym kilka osób bez przynależności
klubowej. Najdłuższą drogę na nasze zawody pokonał Klub Agro-Aves Gajewniki. Oprócz drużyny z okolic Łodzi odwiedziły nas
kluby z okolic Poznania takie jak : JUKS Mieczewo, Klub z Rokietnicy, Brylanty z Kociałkowej Górki, Lajkonik Poznań i oczywiście
Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko.
Publiczność mogła podziwiać Kadryl w wykonaniu członków
Klubu LKJ Kiekrz oraz podopiecznych Koni pod okiem Pana Pawła Ciesielskiego oraz innowacyjny konkurs Yamaha konta Kucyk
prowadzony pod okiem Pani Julity Domagalskiej. Oba pokazy
wzbudziły ogromne zainteresowani publiczności a uczestnicy zapowiadają udział przy kolejnej okazji.
Kierski festyn stworzony przez zwykłych mieszkańców przemienił się w niezwykły festiwal łącząc miłośników koni, muzyki i rowerów i nie mając swojego odpowiednika w Polsce sukces zawdzięcza
umiejętności porozumiewania się i tworzenia lokalnych więzi.
Docenił to Prezydent Miasta Jacek Jaśkowiak oraz Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, którzy obdarzyli organizatorów swoim zaufaniem i objęli całość wysiłków patronatem honorowym. Wsparcia finansowego udzieliło Miasto Poznań, a pracę
i serce włożyło wiele osób i podmiotów.
Ogromny udział w wsparciu imprezy mają okoliczne firmy:
VW Centrum Poznań, Toyota Ukleja, , Hotel i Restauracja REGATTA , Pierogarnie i Restauracje BUMERANG, Cukiernie
ELITE , Dokku Sushi Bar, Kiekrz Market LEWIATAN, GRUPA Krawczyk, „Wibet-Bruk” Witold Puchalski, Viessmann Hydroterm , MSM Regeneracja skrzyni biegów, Beha-Tech, Kaliński
Układy Wydechowe, sklep rowerowy Biketop, Motocykle Polska
Salon YAMAHA, Salon Harley-Davidson Poznań, Klub Motocyklowy V2Poznań i wiele innych.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania festiwalu i zapraszają w przyszłym roku, zapewniając
chętnych, że i tym razem pojawią się kolejne niespodzianki.

Robert Błoszyk
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