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Szanowni Mieszkańcy,
Koniec roku to czas refleksji, podsumowań i planów. Jeste-

śmy razem już osiem miesięcy. Wiosną, kiedy zostaliśmy radnymi, 
po krótkiej chwili  radości, poczuliśmy że przed nami naprawdę 
wielkie wyzwanie i bardzo dużo intensywnej pracy. Zdaliśmy sobie 
sprawę, że ciąży na nas wielka odpowiedzialność i zobowiązanie 
w stosunku do Was Mieszkańcy, nasi Sąsiedzi.

Powiemy szczerze, nie jest lekko, ale przy Państwa wspar-
ciu i dopingowaniu  ta praca daje nam wiele satysfakcji 
i energii do dalszego starania się. W grudniowej gazetce za-
mieszczamy listę spraw jakie zdołaliśmy zrobić w tym roku dla 
Osiedla. Wielkim naszym wspólnym, Państwa i Rady, sukcesem 
są wygrane pieniądze w miejskim konkursie grantowym i Po-
znańskim Budżecie Obywatelskim. Cieszy nas jak sami miesz-
kańcy przychodzą do nas, aby współpracować z nami. Dzisiaj 
przedstawiamy kolejną osobę, pana Jerzego Juszczyńskego, 
który jest bardzo zaangażowanym działaczem Polskiego Klubu 
Ekologicznego. To jemu właśnie, miedzy innymi, drzewa rosną-
ce wzdłuż wyasfaltowanej ul. Biskupińskiej, „zawdzięczają” 

odblaskowe wymalowania zwiększające bezpieczeństwo. Pan 
Jerzy współpracuje z Komisją Ochrony Środowiska. Interesuje 
się również jakością powietrza, jakim oddychamy na Osiedlu. 
Temu tematowi poświęcamy znaczną część tego wydania. 

Przy Komisji Dialogu i Współpracy z Mieszkańcami powo-
łaliśmy Zespół Doradczy ds. Seniorów. Chcemy być jak najbli-
żej spraw dotyczących tej grupy naszych mieszkańców. Mamy 
nadzieję, na szybkie ukończenie przedłużającego się remontu 
siedziby Rady. Czekamy, kiedy będziemy mogli zaprosić Pań-
stwa do pomieszczeń, które chcemy otworzyć dla Was. W przy-
szłym roku planujemy rozpocząć cykliczne czwartki edukacyjne, 
podczas których będziemy zapraszać na spotkania specjalistów 
różnych dziedzin życia. 

I już na koniec – odbyliśmy 16 kilkugodzinnych sesji, 30 
godzinnych dyżurów, ok. 40 spotkań Zarządu R.O. , niezliczone 
ilości spotkań w wydziałach Urzędu Miasta i ze społecznikami 
innych Osiedli, a niemal wszyscy radni przekazali swoje roczne 
diety w całości na rzecz działań na Osiedlu.

Rada Osiedla Krzyżowniki – Smochowice

W gazetce
• Rada Osiedla ma pełne ręce roboty. 

O tym co zrobiliśmy przez kilka miesięcy 
naszej kadencji dla Osiedla w 2015 roku, 
przeczytacie Państwo w sprawozdaniu 
na 2 stronie. 

• Trwa realizacja największej inwestycji 
miejskiej na Osiedlu. O rozbudowie 
szkoły o salę gimnastyczną i łącznik, 
oraz to jak będzie wyglądała osiedlowa 
szkoła po ukończeniu inwestycji można 
przeczytać i zobaczyć na stronie  4. 

• Jeden spala śmieci, a reszta musi 
oddychać trującym powietrzem – 
o zanieczyszczonym powietrzu, 
sposobach minimalizowania emisji 
pyłów oraz o odpowiedzialności 
międzysąsiedzkiej na stronie 5  pisze 
Jerzy Juszczyński.
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Sprawozdanie 
z działalności Rady Osiedla 2015

- Odbyły się trzy wizje lokalne w terenie Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku oraz Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej w celu ustalenia zakresu zlecenia prac porządkowych 
odpowiednim jednostkom miejskim

- Raz w miesiącu odbywają się spotkania w ramach akcji 
Bezpieczny Poznań, w których biorą udział przedstawicie-
le Rady Osiedla jak i Policji i Straży Miejskiej, omawiane 
i zgłaszane są sprawy w zakresie bezpieczeństwa i porządku

- Udział w kolejnej edycji Wiosenne Porządki - Czysty 
i zielony Poznań - Miastem Miłych Doznań. Akcję prze-
prowadzono na naszym osiedlu 9 maja 2015 r. Mieszkańcy 
naszego osiedla włączyli się też 26 września w Sprzątanie 
Świata - Poznań 2015

- Zamontowano 13 nowych betonowych koszy na śmie-
ci, kolejne 15 zgłoszono do realizacji 

- Zlecono ZDM odpiaszczenie jezdni na ulicach Rogo-
zińska, Myśliborska, Kościerzyńska, Gorajska, Prusimska. 
Wycinkę przeszkadzających gałęzi, krzewów na ulicach 
Chodzieska, Myśliborska, Sianowska, Czarnkowska, Dą-
browskiego

- Zgłoszono siedem dzikich wysypisk śmieci na prywat-
nych nieruchomościach. Pięć z nich uporządkowano, na po-
zostałych dwóch trwają procedury wyjaśniające

- Po interwencji Rady Osiedla zmieniono ustawienie ba-
rier betonowych na wiadukcie na ul. Dąbrowskiego (nad ul. 
Lutycką)

- Ustawiono 3 stojaki dla rowerów
- Na ulicy Przytocznej zamontowano 3 progi zwalniające
- Przeprowadzono remont jezdni na ul. Białogardz-

kiej, Kołobrzeskiej i Maszewskiej (odcinek od Lubowskiej 
do Polanowskiej)

- Remont chodnika na ul. Kołobrzeskiej (od ul. Dąbrow-
skiego do Białogardzkiej) 

- Zaprojektowano i wykonano nowy chodnik na ul. Wej-
herowskiej (od ul. Pniewskiej do ul. Drogowców)

- Wykonano nowy chodnik na ul. Gorajskiej wraz z przy-
stankiem autobusowym i ustawiono nowe wiaty na 3 przy-
stankach autobusowych

- Zlecono wykonanie projektów chodnika na ul. Pniew-

skiej (od ul. Dąbrowskiego do Wejherowskiej) i ul. Goraj-
skiej (od Mrowińskiej do Prusimskiej)

- Przygotowano projekty budowlane dla poszczególnych 
ulic: Architektów, Mrowińska, Skarszewska, Starogardzka

- Przeprowadzono w ramach bieżącego utrzymania dróg 
łatanie dziur na ulicach: Czarnkowska, Myśliborska, Santoc-
ka, Karlińska, Sułowska, Muszkowska

- ZRD przeprowadził remont jezdni na ul. Santockiej 
od ul. Darłowskiej do ul. Sianowskiej, a także remont chod-
nika od ul. Tatrzańskiej do ul. Czarnkowskiej

- Kozi Rynek zrealizowano inwestycje w zakresie re-
montu u zbiegu ulic Słupska/ Międzyzdrojska

- Przekazano dofinansowanie dla szkoły i przedszkola
- 19 i 20 września odbył się festyn w Kiekrzu połączony 

z rajdem rowerowym
- Otrzymaliśmy grant na zagospodarowanie terenu po-

między ul. Myśliborską, ul. Maszewską, ul. Brodnicką, 
w tym na plac zabaw, strefę seniora i tor rowerowy

- Dwa projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 
2016: Plażojada – ogólnomiejski i Smochy Pumptrac – 
dzielnicowy, zajęły drugie miejsca i będą realizowane

- 30 i 31 maja odbył się Turniej Piłkarski o Smoczy Pu-
char

- 13 maja odbył się trzeci Smochowicki Bieg po Zdrowie
- 20 czerwca odbyła się wycieczka dla seniorów 

do Kruszwicy i Inowrocławia
- Montaż 2 tablic leśnych przy ul. Polanowskiej
- Montaż nowych siatek na bramkach na boiskach piłkar-

skich przy ul. Braniewskiej
- Przeprowadzono nasadzenia drzew i uporządkowania 

pobocza wzdłuż ul. Dąbrowskiego
- W ramach akcji Kejter też Poznaniak mamy dla wła-

ścicieli psów woreczki na psie odchody.Są one do odebrania 
w siedzibie Rady Osiedla podczas dyżurów ( w każdą środę 
od 18 do 19 godz.) a także w sklepie zoologicznym przy ul. 
Chodzieskiej 29 i Wszystko dla Zwierząt przy ul. Sułowskiej

- 6 grudnia odbył się pieszy rajd do Kiekrza i z po-
wrotem. Zakładamy regularne organizowanie takich 
rajdów raz w miesiącu (opr.R.O.)

Ulica zgłoszone do remontu Odcinek między ulicami remont
Budzyńska od Czarnkowskiej do Białośliwskiej Jezdnia i chodnik
Chodzieska od Dąbrowskiego do Sianowskiej Chodnik
Czarnkowska od Dąbrowskiego do Budzyńskiej Chodnik
Kołobrzeska od Białogardzkiej do Sianowskiej Jezdnia i chodnik
Lubowska od Mazurskiej do Maszewskiej Chodnik
Lubowska od Elbląskiej do Braniewskiej Chodnik
Trzcianecka od Sianowskiej do Lubowskiej Chodnik 

Trzebiatowska od Santockiej do Maszewskiej chodnik
Architektów, Czerska, Mrowińska, 
Skarszewska, Starogardzka

Ulice, do których wykonano projekty inwestycyjne  i bedą realizowane
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W pierwszym przypadku oznacza budowę KOMPLEK-
SU REKREACYJNEGO w rejonie ulic Myśliborskiej, 
Maszewskiej, Lubowskiej, podzielonego na strefy,  
w tym, placu zabaw dla dzieci, strefę dla dorosłych  
z siłownią zewnętrzną, stołem do ping–ponga, miejscami 
wypoczynku oraz torem rowerowym dla najmłodszych 
dzieci. Teren zostanie uporządkowany, oczyszczony, zo-
staną posadzone nowe drzewa i inne rośliny ozdobne. 
Środki przeznaczone na realizację tego zadania to prawie 
280.000zł

 Wygraną w Budżecie Obywatelskim zawdzięczamy 
wszyscy sobie, to dzięki oddanym przez Państwa głosom 
w przyszłym roku nasze Osiedle wzbogaci się o następne 
inwestycje:
1. SMOCHY PUMPTRACK – azywany torem ro-

werowym lub także rowerowym placem zabaw, 
torem przeszkód, umożliwiającym jazdę na ro-
werach, rolkach, deskorolkach czy hulajnogach. 
Zgodnie z projektem zostanie wybudowany na 
terenie Obiektu Sportowego przy ul. Braniew-
skiej. Będzie torem przeznaczonym dla młodzieży  
i dorosłych. Projekt przewiduje także doświetlenie 

toru, aby można było korzystać z niego w godzinach 
wieczornych. Koszt projektu – 300.000zł.

2. PLAŻOJADA - Jest to duży projekt ogólnomiejski, 
stworzony wspólnym wysiłkiem  mieszkańców Soła-
cza, Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna i 
Podolan. Głównym przedmiotem wniosku jest stwo-
rzenie nowych i rewitalizacja istniejących miejsc 
wypoczynku dla mieszkańców Poznania i okolic, 
z wykorzystaniem najpiękniejszych zakątków pół-
nocno-zachodniej części Poznania. Część dotycząca 
naszego Osiedla obejmuje zagospodarowanie plaży 
piaszczystej w Krzyżownikach, leżącej przy ul. Nad 
Jeziorem. W zaprojektowanym kompleksie sporto-
wo – rekreacyjnym o nazwie SMOCZA PLAŻA za-
proponowaliśmy wyregulowanie plaży piaszczystej, 
nasadzenia z roślin ozdobnych trwałych, wykona-
nie boiska do siatkówki, siłowni zewnętrznej, placu 
zabaw, toaletowej, wypoczynkowej oraz instalację 
oświetlenia. Koszt projektu – 280.000zł.

Jak widać rok 2015 był dla Osiedla łaskawy, ale pamię-
tajmy, że to nie tylko łut szczęścia, ale przede wszystkim 
wspólna praca i cel, który może połączyć mieszkańców.

Dorota Matkowska

Szanowni Państwo,
 W mijającym roku Rada Osiedla wystąpiła i zdobyła od Urzędu Miasta grant, który będzie realizowany  

w roku 2016. Ponadto nasze dwa projekty znalazły się wśród zwycięzców w tegorocznym Poznańskim Budżecie 
Obywatelskim 2016. Co to oznacza dla Osiedla i dla mieszkańców ?
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Budowa Sali gimnastycznej 
W listopadzie, a być może już we wrześniu przyszłego roku, na naszym Osiedlu zostanie zakończona naj-

większa inwestycja miejska ostatnich kilkunastu lat. Rozbudowa szkoły pochłonie ponad 6 milionów złotych, 
z tego  45 tysięcy pochodzi ze środków osiedlowych.

zbierania podpisów pod listem in-
tencyjnym dotyczącym rozbudowy 
szkoły skierowanego do Prezydenta 
Miasta Poznania, Ryszarda Grobel-
nego. Podczas weekendowej akcji 
list podpisało ok. 1300 mieszkańców, 
po czym został on przekazany Zarzą-
dowi ówczesnej Rady Osiedla. Przy 
tworzeniu pierwszego projektu kon-
cepcyjnego brała udział pani Alek-
sandra Pośpiech, członkini Rady 
Rodziców. Dzięki staraniom dyrekcji  
szkoły i Rady Osiedla, Miasto rozpo-
częło procedurę rozbudowy szkoły.

Rozbudowa polega na wybudowa-
niu nowoczesnej sali gimnastycznej 
oraz łącznika pomiędzy salą, a ist-
niejącym budynkiem szkoły. W Sali 
mają być szatnie, zaplecze sanitarne, 
pomieszczenia dla nauczycieli wy-
chowania fizycznego i pomieszczenia 
na sprzęt sportowy. W łączniku będą 
sale dydaktyczne i świetlica szkolna.

Inwestycja obejmie również prze-
budowę samego budynku. Zostanie 
dobudowana winda, dzięki której do-
stęp do piętra będą miały osoby nie-
pełnosprawne. Wokół szkoły mają po-
wstać chodniki i  miejsca parkingowe.

W październiku 2015 roku Rada 
Osiedla podjęła uchwałę, o przekaza-
niu kwoty 45 tysięcy złotych na remont 
i adaptację dwóch pomieszczeń na sale 
dydaktyczne. Kwota 6 milionów po-
chodzi ze środków własnych budże-
tu Miasta Poznania. W uzasadnieniu 
decyzji można przeczytać „Głównym 
celem projektu jest zmniejszenie dys-
proporcji w dostępie do nowoczesnej 
infrastruktury edukacyjnej i sportowej 
między szkołami miasta Poznania(..)
Podjęta inwestycja wzmocni również 
społeczny potencjał tego obszaru mia-
sta, przyczyniając się do zwiększenia 
roli edukacji szkolnej jako czynnika 
rozwoju społecznego i rozszerzenia in-
tegracji mieszkańców osiedli Smocho-
wic i Krzyżownik”

Wszystkich bardzo cieszy ta in-
westycja. (opr.Red.; fot. Poznańskie 
Inwestycje Miejskie)

W październiku tego roku w Ze-
spole Szkół nr 1 ruszyła budowa sali 
gimnastycznej z łącznikiem. Zanim 
jednak do tego doszło, przez ostat-
nie lata , wiele środowisk w różnym 
stopniu zabiegało o tę inwestycję. 
Kiedy w 2011 roku została uregulo-
wana przez Miasto sprawa własności 
gruntu ( co było przyczyną nie inwe-

stowania w szkołę), na którym znaj-
duje się budynek szkoły zapaliło się 
dla nas zielone światło. Na jednym 
z pierwszych zebrań Rady Rodziców, 
rodzice uczniów szkoły wraz z panią 
dyrektor Elżbietą Zarębską postano-
wili rozpocząć starania o rozbudowę 
szkoły. W listopadzie tegoż roku, 
rodzice zaangażowali się w akcję 
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Co można zrobić 
dla ograniczenia 
niskiej emisji ?

1) Zebrać dane adresowe po-
sesji, które najbardziej „dymią” 
bo to jest do wykonania przez na-
sza społeczność i członków Rady 
Osiedla. Nie nasza rolą jest ustala-
nie czy występuje spalanie odpadów 
co jest prawem zabronione. To należy 
do straży miejskiej.

2) Przekazanie spisu posesji 
(i jego aktualizacja) do straży miej-
skiej.

3) W wypadkach ewidentnego 
zadymienia lub zasmrodzenia nale-
ży w trybie alarmowym informować 
straż miejską

4) Należy skierować pi-
smo do Straży Miejskiej z sugestią 
by przeprowadzała rozmowy z wła-
ścicielami tych posesji informując ich 
o zagrożeniu dla zdrowia sąsiadów, 
pouczała o konieczności przestrze-
gania zakazu spalania odpadów, wrę-
czała ulotki WOŚ U.M.Poznania

5) Należy apelować by nie 
palono drewna i nie spalano węgla 
w dni mgliste, bezwietrzne i z in-
wersja temperaturową. (Chyba tylko 
apelować do czasu ogłoszenia alertu 
smogowego przez odpowiednie in-
stytucje.)

6) Zwrócić się do WIOŚ, 
władz Poznania i Radnych o zmianę 
lokalizacji punktów pomiaru stanu 
czystości powietrza. Co najmniej 
jeden punkt POWINIEN być albo 
na Świerczewie albo na Smochowi-
cach lub Przeźmierowie.

7) Propagować „spalanie gór-
ne” jako zmniejszające dymienie 
i emisję szkodliwych gazów spalino-
wych tam gdzie spala się drewno lub 
węgiel

Jerzy Juszczyński, 
Polski Klub Ekologiczny    

(jerzyju@op.pl, 508 460 705)

Smog, czy mamy się go bać?
Na naszym osiedlu , jak i w wielu innych peryferyjnych osiedlach 

podmiejskich, i w mniejszych miejscowościach, część mieszkańców ogrzewa się 
spalając w piecach śmieci, odpady, tanie, ale gorszej jakości węgiel i drewno.

Powoduje to emisje do powietrza bardzo szkodliwych dla zdrowia pyłów 
i gazów. Obecnie uważa się za najbardziej niebezpieczne pyły zawieszone PM 
2,5 o tak małych rozmiarach że przechodzą bezpośrednio przez płuca do krwi. 
Wśród związków chemicznych bardzo szkodliwy jest Benzo-alfa-piren.

Co mówią fachowcy. Powodem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska 
emisja powierzchniowa, czyli używanie węgla i biomasy w indywidualnym 
ogrzewnictwie, jest bardzo poważnym, a najprawdopodobniej głównym 
źródłem pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2.5 oraz dominującym źródłem 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym silnie 
rakotwórczego benzo(a)pirenu (B(a)P).

 http://krakowskialarmsmogowy.pl/smog/szczegoly/id/91
Polska ( a także i Poznań) uznana jest za obszar bardzo zanieczyszczonego 

powietrza. Unia Europejska grozi nam bardzo wysokimi karami za nie stosowanie 
się do norm europejskich.Dlatego w wielu miastach, szczególnie w Krakowie 
i na Śląsku, podejmowane są obecnie bardzo rygorystyczne kontrole, a także 
wspomaga się finansowo tych, którzy rezygnują z piecy węglowych i montują 
ogrzewanie gazowe. (program KAWKA) .To także dzieje się w naszym 
mieście. W Poznaniu kontrole sprawdzające co palimy w piecach prowadzone 
są na Świerczewie i zapewne już niedługo i w Smochowicach. 

Oczywiście główną przeszkodą by powszechnie stosować gaz do ogrzewania 
jest jego bardzo wysoka cena w stosunku do naszych zarobków.

 Nim stać będzie wszystkich na gaz, należy jednak ograniczyć i zmienić 
nasze nawyki przy korzystaniu ze zwykłego pieca i kominka

1) Nie palić w piecu płytami paździerzowymi, starymi meblami, nie 
spalać butelek PET, plastykowych opakowań z polistyrenu PS, starych butów 
( Polichlorek Winylu PCV ,PCW skóra zawierająca chrom), pianek i wyrobów 
z poliuretanu PUR

2) Jeśli mamy piec węglowy zastosować tak zwane górne spalanie czyli 
zapalamy to co mamy w piecu OD GÓRY a nie od dołu ! zmniejszamy dymienie 
i emisję szkodliwych dla zdrowia gazów.

3) Instrukcja jak to robić    http://czysteogrzewanie.pl/
4) Nie palimy w piecach i w kominkach gdy jest mgła, pogoda bez wietrzna 

lub z inwersja temperaturową. W takich warunkach wszystkie dymy i spaliny nie 
rozpraszają się tylko zostają przy ziemi a my tym oddychamy!

5) Palenie drewnem w kominku też powoduje emisję BaP i innych 
szkodliwych substancji !

6) Zawiadamiajmy straż miejską tel 986 i Radę Osiedla o przypadkach 
zatruwania nas przez sąsiadów.
Mimo że tylko część mieszkańców pali „byle czym” to powietrzem na osiedlu 
oddychamy wszyscy!

Jerzy Juszczyński, Polski Klub Ekologiczny

Ekologiczne sumienie Poznania
Jerzy Juszczyński, Wrocławianin z 
urodzenia, Poznaniak z wyboru, a 
działacz ekologiczny z miłości do 
przyrody. W latach 1992 – 1999 był 
radnym Osiedla Krzyżowniki-Smo-
chowice. Przewodniczył wówczas 
Komisji Ochrony Środowiska. Ak-
tywnie uczestniczył w pracach Komi-
sji Ekologicznej Rady Miasta, a jego 

zaangażowanie tak określił Przewodniczący Komisji – „Ekolo-
giczne sumienie Poznania”. W ostatnich latach pan Jerzy jest 
bardzo zaangażowany w ratowanie Jeziora Kierskiego. Za swój 
upór i działalność  w 2013 roku, głosami czytelników lokalnego 
wydania Gazety Wyborczej, został laureatem Białej Pyry Roku. 
Jest prezesem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Klubu 
Ekologicznego. Pan Jerzy wspiera swoją wiedzą i doświadcze-
niem Komisję  Ochrony Środowiska naszej Rady Osiedla.
Miłośnik jazdy na dwóch kółkach – rowerem i motocyklem. Tym 
drugim wraz z żoną objechał niemal całą Europę (opr.Red.; fot. 
archiwum prywatne J.J.)
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Dbamy o nasze Osiedla 

W weekend 19-20 września  odbył 
się  IV Rajd Rowerowy ” Dbamy o na-
sze Osiedla” zakończony międzyosie-
dlowym festynem w Kiekrzu.

Inicjatorem cyklicznego już raj-
du rowerowego jest Stowarzyszenie 
na rzecz ochrony Zachodniego Klina 
Zieleni w Poznaniu, które wspólnie 
z Radą Osiedla Krzyżowniki -Smo-
chowice, Radą Osiedla Kiekrz, Klu-
bem Turystyki Rowerowej Sigma 
oraz właścicielami Stajni Fino Ka-
lińscy z Kiekrza stworzyli całkowi-
cie nowe wydarzenie.

Oryginalność tegorocznej edycji 
polegała na połączeniu dwóch od-
miennych dyscyplin sportu i rekre-
acji. Miłośnicy dwóch kółek star-
towali w rajdzie rowerowym, a pa-
sjonaci wierzchowców i woltyżerki 
konnej mogli podziwiać wspaniałe 
zawody i pokazy.

Organizatorzy rajdu w tym roku 
przygotowali dwie trasy: trasę 
dłuższą – zaawansowaną i krótszą 
–  polecaną szczególnie dla rodzin 
z dziećmi. Grupa zaawansowana 
wystartowała w swoją  trasę 5 minut 
wcześniej niż  rodzinna. Organiza-
torzy zsynchronizowali obie ekipy  
rowerzystów w taki sposób aby spo-
tkały się w Psarskim gdzie w asyście 
policjantów Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej Policji 
oraz funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej wspólnie ruszyli  ulicą Choj-
nicką do mety. Na mecie, w Stajni  

Fino Kalińscy uczest-
ników przywitali go-
spodarze: Rada Osie-
dla Kiekrz, a każdy 
z uczestników otrzy-
mał napój i ciepły 
posiłek. Jak co roku 
obsługę tras rowe-
rowych powierzono 
Klubowi turystyki 
Rowerowej Sigma.

Dwudniowa im-
preza gwarantowała wiele atrakcji 
wszystkim uczestnikom, niezależnie 
od zainteresowań, wieku i płci. Licz-
nie przybyłe rodziny z dziećmi miały 
możliwość uczestnictwa w anima-
cjach, konkursach, przejażdżkach 
konnych a także zabawach na dmu-
chanych zamkach i trampolinach. 
Spore emocje dorosłych budziła na-
tomiast  bogata ekspozycja motocy-
klowa: począwszy od pełnego finezji 
skutera do budzącego zachwyt i po-
żądanie ciężkiego Harleya. 

Niemały zachwyt wśród przyby-
łych budził także wielki żywy sum, 
wyłowiony w jeziorze Kierskim, te-
raz majestatycznie poruszający się 
ogromnym zbiorniku”.

Widoczna na festynie była Rada 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 
której radni wzięli na siebie obowiąz-
ki organizacyjne a także promowali 
prawdopodobnie pierwszy w Polsce 
wspólny projekt kilku poznańskich 
Rad osiedli pn. „Plażojada”.Jest 
to projekt do Budżetu Obywatelskie-
go skierowany do wszystkich użyt-
kowników i miłośników aktywnego 
wypoczynku w Poznaniu i okoli-
cach, którym zależy  na bezpłatnych, 
dostępnych dla każdego i bezpiecz-
nych i czystych plaż miejskich.

Punktem kulminacyjnym i gwoź-
dziem sobotniego programu były 
wieczorne koncerty muzyczne. Naj-
pierw wystąpiła poznańska grupa 
„Cash - Flow”, tworząc wyśmieni-

ty nastrój w rytmie muzyki country 
oraz swoimi aranżacjami znanych 
przebojów. Gwiazdą wieczoru były 
Sebastian Riedel z zespołem Cree. 
Mocne rockowe uderzenie około 
godziny 22.00 zakończyło sobotnią 
część imprezy.

Niedziela to czas Towarzyskich 
Zawodów w Woltyżerce. Na start 
w Kiekrzu przybyli zawodnicy z  SJ 
Baborówko, Klubu Lajkonik, Klubu 
Rokietnica i LKJ Kiekrz a także oso-
by niezrzeszone. W sumie w zawo-
dach udział wzięło 55 zawodników 
i zawodniczek. Najmłodsi zawodni-
cy mieli zaledwie 4 lata! 

Kierski festyn to udana kompila-
cja nie tylko dwóch dyscyplin sportu, 
to przede wszystkim nowatorska ini-
cjatywa. Z jednej strony to spotkanie 
uczestników - ludzi dwóch światów: 
miłośników rowerów i  sportowych 
zmagań w woltyżerce konnej. Jed-
nakże z drugiej strony to sąsiedzkie 
spotkanie społeczników z Rad Osie-
dli, stowarzyszeń, i osób prywat-
nych, których połączyła pasja stwo-
rzenia czegoś nowego dla lokalnej 
społeczności. 

Nie byłoby to możliwe bez wspar-
cia finansowego Miasta Poznania 
a także pracy i pomocy wielu osób 
i podmiotów.

Przed nam podsumowanie impre-
zy, identyfikacja słabych i mocnych 
stron, decyzja co trzeba zmienić, 
co ulepszyć. Być może pojawią się 
nowe pomysły, może dołączą do nas 
kolejni chętni do społecznej pracy, 
może przyjdą do nas z pomysła-

mi mieszkańcy. 
Czekamy na Was 
i do następnej im-
prezy we wrze-
śniu 2016. 
(opr.Red/mat.Org.; 
fot. archiwum  
organizatora)
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Senior to ma fajne życie

Od wielu lat na Osiedlu  działa Klub 
Seniora. Główną działaczką, opiekun-
ką i dobrym duszkiem klubu jest pani 
Monika Bykowska, wieloletnia radna 
osiedlowa. Od trzech lat patronat nad 
klubem obejmuje Stowarzyszenie Pod-
nieś Głowę. Nasi osiedlowi seniorzy to 
grupa aktywnych i bardzo dobrze zorga-
nizowanych mieszkańców. Regularnie 
spotykają się, chodzą do kina i teatru, 
wyjeżdżają na wycieczki oraz na zaba-
wy taneczna poza Osiedle. W gazetce za-

mieszczane są relacje z takich wyjazdów 
organizowanych prze Stowarzyszenie, 
przy wsparciu finansowym Rady Osie-
dla. W tym roku zwiedzaliśmy Krusz-
wicę i Inowrocław. Ostatnio byliśmy 
na imprezie tanecznej z okazji An-
drzejek  w restauracji na Ogrodach. 
Wszyscy doskonale bawili się i już 
są plany na wyjście 8 stycznia. Od 
nowego roku, seniorzy będą w ra-
mach integracji międzypokoleniowej 
czytać książki dzieciom w jednym 

z osiedlowych przedszkoli. Wszyst-
kich młodych z długim stażem życio-
wym, a chętnych na wspólne spędza-
nie czasu ,zapraszamy na spotkania i 
włączenie się do działań klubu. Spo-
tkania odbywają się o godz. 17,00 
w drugi i czwarty piątek miesiąca 
w siedzibie Rady Osiedla przy ul. 
Muszkowskiej 1a (wejście od ośrod-
ka zdrowia)

Ela Węgrzynowicz 
fot. arch. Stowarzyszenie Podnieś Głowę

Mamy nowe drzewa
Zarząd Dróg Miejskich, wydział Zieleni Przyulicznej  czyni 

wiele starań, żeby we współpracy z Radą Osiedla posadzić jak 
najwięcej drzew na terenie naszego Osiedla. Pracę tego wy-
działu, a w szczególności kierowniczki pani Agnieszki Szulc 
oraz pani  Adrianny Rozmiarek, która nadzoruje Osiedle Krzy-
żowniki-Smochowice oceniamy bardzo wysoko. Profesjona-
lizm i szczera troska o zieleń powinna być wzorem dla wielu 
urzędników, zwłaszcza  dla tych ,którzy wydają zezwolenia na 
wycinkę drzew. W tym roku nasadzenia zakończyły się na uli-
cy Dąbrowskiego. W roku 2016 planowane są  nasadzenia na 
ulicy Myśliborskiej i ewentualnie skwerów przy ławeczkach 
na ulicy Sianowskiej. Rada Osiedla będzie  w dalszym ciągu 
inicjowała zadrzewianie niewykorzystanych terenów  przy-
ulicznych, które są własnością miasta. Prosimy mieszkańców 
o sygnały  gdzie w ciągu ulic powinny się znaleźć drzewa lub 
krzewy. Zielone osiedle to czyste powietrze . To też zdrowie i 
komfort naszego życia. B.S-Ż (fot. autor tekstu)
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NASZE OSIEDLE, MÓJ ŚWIAT
Stowarzyszenie na rzecz solidarności społecznej „Podnieś głowę”

zaprasza  seniorów z Osiedla Krzyżowniki – Smochowice na warsztaty:
– literackie

- fotograficzne
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć  i zapisy :

e-mail biuro@podniesglowe.org
Tel 603 759 892, 506 511 160

Projekt „NASZE OSIEDLE, MÓJ SWIAT”
jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

Informacja
dla miłośników 
nordic walking
 Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie 
na Rzecz Zachodniego Klina Zieleni kontynuuje 
organizację comiesięcznych rajdów nordic wal-
kingu, które odbywają się w  pierwszą niedzielę 
po 20. każdego miesiąca. Zbiórka o godz. 12.00 
spod samu „Bartek”.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

NASZE OSIEDLE, MÓJ ŚWIAT
Stowarzyszenie na rzecz
solidarności społecznej

„Podnieś głowę” 
zaprasza chętne dzieci ( klasy V i VI )

oraz  młodzież (klasy I i II gimnazjum )
z Osiedla Krzyżowniki – Smochowice

na warsztaty:
– literackie

- fotograficzne
- grafiki komputerowej

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć
uczniowie w/w klas dostaną od wychowawców klas.

Zapisy:
e-mail biuro@podniesglowe.org

Tel 603 759 892, 506 511 160

 Projekt „NASZE OSIEDLE, MÓJ 
ŚWIAT”  jest współfinansowany ze 

środków Miasta Poznania.

Stowarzyszenie na rzecz

solidarności społecznej

„Podnieś głowę” 

zaprasza dzieci i młodzież

z Osiedla Krzyżowniki – Smochowice

na zajęcia sportowe

- judo – grupa gimnazjalna

- tenis ziemny – grupa początkująca

Szczegółowe informacje

dotyczące zajęć i zapisy

e-mail biuro@podniesglowe.org

Tel 603 759 892, 506 511 160

Świąteczny Kącik Życzeń


