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Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania
	 8	 grudnia	 na	 naszym	 Osiedlu,	 w	 Zespole	 Szkół	 nr	 1	 przy	 ulicy	
Leśnowolskiej	 35	 odbyło	 się	 spotkanie	 Prezydenta	 MP	 Pana	 Jacka	
Jaśkowiaka	z	mieszkańcami.	Takie	 spotkania	odbywają	 się	cyklicznie	
w różnych	punktach	miasta.	Prezydent	i	przedstawiciele	podległych	mu	
jednostek	odpowiadali	na	pytania	mieszkańców.	Wizyta	była	podzielo-
na	na	trzy	części.	W	pierwszej	Prezydent	spotkał	się	z	radnymi,	w dru-
giej	na	auli	z	mieszkańcami,	a	w	trzeciej	indywidualnie	z	zapisanymi	na	
spotkanie	mieszkańcami.
	 Problemów	na	Osiedlu	zgłoszonych	Prezydentowi	było	wiele.	Jed-
nym	 z	 poruszonych	 tematów	 była	 poprawa	 stanu	 dróg	 i	 pomysły	 na	
zmniejszenie	 ruchu	 aut	 na	Osiedlu.	 -	Mamy	 świadomość	 zaniedbań.	
Występują	one	w	wielu	peryferyjnych	dzielnicach	   -	przekonywał	Ja-
cek	Jaśkowiak,	prezydent	Poznania.	-	Staramy	się	zmniejszyć	liczbę	aut	
wjeżdżających	codziennie	do	Poznania	i	przy	tym	sprawiedliwie	dzielić	
koszy  	 takich	działań.	Podpisujemy	z	ościennymi	gminami	porozumienia	 transportowe.	Na	mocy	porozumienia	od	1	 stycznia	2017r.	
pasażerowie	będą	mogli	korzystać	z	zalet	integracji	komunikacji	zbiorowej	gminy	Tarnowo	Podgórne,	części	gminy	Duszniki	oraz	części	
gminy	Kaźmierz	 i	Miasta	Poznania.	Na	 liniach	włączonych	do	wspólnego	systemu	transportu	publicznego	 -	oznaczonych	numerami:	
801,	802,	803,	804,	811,	812,	813,	881	-	obowiązywać	będzie	jedna	taryfa	biletowa	ZTM	Poznań.	Nowa	organizacja	i	wspólny	bilet	mają	
zachęcić	do	pozostawienia	aut	na	rzecz	połączeń	autobusowych.
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	 Do	tegorocznej	XXIII	edycji	konkursu	Zielony	Poznań	
wpłynęły	trzy	zgłoszenia		od	mieszkańców	naszego	Osiedla.	
Konkurs	 składał	 się	 z	 dwóch	 etapów,	 osiedlowego	 i	miej-
skiego.	W	pierwszym	etapie	konkursu,	przedstawiciele	Rady	
Osiedla	dokonali	lustracji	zgłoszonych	obiektów.	Oceniając	
zieleń	 komisja	 brała	 pod	 uwagę	 przede	wszystkim	 ogólne	
wrażenie,	staranność	kompozycji	i	nakład	włożonej	pracy.
	 Każdy	ze	zgłoszonych	ogrodów	jest	wyjątkowy,	utrzyma-
ny	w	 innym	 stylu,	 ale	 łączy	 je	wyjątkowa	pasja	właścicieli,	
zaangażowanie	i	potrzeba	upiększania	otoczenia,	a	przede	
wszystkim	miłość	do	natury.						
	 Przestronny	ogród	Pani	Teresy	Dryl	–	Rydzyńskiej	utrzy-
many	 jest	w	 stylu	dalekowschodnim,	w	którym	 szczególną	
rolę	odgrywa	woda,	kamienie,	pawilon	oraz	mostki.

Konkurs Zielony Poznań 2016

	 Ewa	Kraft	 –	 Pawlak	 to	 pasjonatka	 naturalnych	metod	
pielęgnowania	 zdrowia	 i	 życia	 	w	 zgodzie	 z	 naturą,	 dlate-
go	jej	zaczarowany	ogród	pachnie	owocami	i	ziołami.	Choć	
ogród	jest	nieduży,	rośnie	tam	wiele	drzew	owocowych,	jest	
spory	warzywniak,		a	owoce	pną	się	niemal	w	każdym	jego	
fragmencie.	

	 Aby	 wyhodować	 tak	 imponującą	 rabatę	 wrzosową,	 co	
udało	się	Panu	Jakubowi	Niewczykowi,	potrzeba	wiele	za-
angażowania	i	serca	(trzeci	ogród	zgłoszony	do	konkursu).

	 Do	etapu		miejskiego	Komisja	zgłosiła	ogród	Pani	Tere-
sy	Dryl	–	Rydzyńskiej,	który	ostatecznie	zdobył	I	miejsce	w	
kategorii	ogrody	przydomowe.
	 Uczestnicy	 konkursu	 zostali	 uhonorowani	 na	 uroczy-
stej	sesji	Rady	Osiedla,	która	odbyła	się	19	listopada	2016r.	
w Sali	Sesyjnej	Urzędu	Miasta.

	 Dziękujemy	za	udział	w	konkursie,	jednocześnie	zachę-
camy	 innych	 mieszkańców	 do	 zgłaszania	 swoich	 ogrodów	
w przyszłych	edycjach	konkursu.	

Dorota	Matkowska
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SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY OSIEDLA
I ZARZĄDU OSIEDLA

1.	Comiesięczne	spotkania	w	ramach				programu	Bezpiecz-
na	dzielnica-Bezpieczny	mieszkaniec.
2.Edukacyjne	 czwartki	 w	 październiku	 spotkanie	 pt.	 Jak	
dbać	o	stopy	czyli	podologia	w	pigułce,	w	listopadzie	wykład	
o	Mobbing	?	–Nie	daj	się	!,		a	w	grudniu	odbyło	się	spotka-
nie	z	rzecznikiem	Praw	Konsumenta.
3.	 Dla	 Seniorów	 został	 przeprowadzony	 kurs	 udzielania	
pierwszej	pomocy.
4.	Przedstawiciel	RO	brał	udział	w	Metropolitalnym	Forum	
Planowania	Przestrzennego.
5.	Wygrany	grant	–	przyjęty	do	realizacji	wniosek	do	kon-
kursu	Bezpieczna	droga	do	szkoły	-wykonanie	przepustu	na	
cieku	Krzyżanka	wraz	z	chodnikiem	ciągu	ulicy	Łagowskiej.
6.Konsultacje	z	mieszkańcami	w	sprawie	ograniczenia	tran-
zytowego	ruchu	kołowego.
7.	 I	 etap	konsultacji	 społecznych	dwóch	projektów	MPZP	
dla	terenów	w	rejonie	ulic	Maszewskiej	i	Myśliborskiej	oraz	
dla	terenu		w	rejonie	ulicy	Wirskiej.
8.	Zmiany	w	rozkładzie	autobusów	spotkanie	z	ZTM	.
9.	Uroczysta	sesja	Rady	Osiedla	w	Sali	sesyjnej	Rady	Miasta		
na	Pl.	Kolegiackim	z	okazji	25	lat	Samorządu	Obywatelskiego.
10.	 Rozpoczęcie	 prac	 w	 ramach	 kompleksu	 rekreacyjne-
go		ze	strefą	dla	seniora,	placem	zabaw	oraz	torami	rowe-
rowymi	w	rejonie	ulic	Mysliborska,	Maszewska,	Lubowska	
i Brodnicka.
11.Głosowanie	w	Poznańskim	Budżecie	Obywatelskim	2017	
-	z	naszego	Osiedla	2	projekty	na	odbudowę	pomostu	 	na	
jeziorze	Kierskim	-	plaża	Krzyżowniki	i	Jeżyckie	Kino	Ple-
nerowe.
12.	 Comiesięczny	 przegląd	 obiektów	 sportowo-rekreacyj-
nych	znajdujących	się	na	naszym	Osiedlu.
13.	 Ponowne	 wyłożenie	 do	 publicznego	 wglądu	 projektu	
MPZP	 dla	 terenu	 w	 rejonie	 ulic	 Bieszczady,	 Beskidzka,	
Karpacka.

14.	Ogłoszenie	 wyników	 głosowania	 PBO	 2017	 -	 projekty	
z naszego	Osiedla	zostały	zakwalifikowane	do	realizacji.
15.	 Przeprowadzono	 prace	 porządkowe	 cieku	 Krzyżanka			
na	odcinku	od	ul.	Sianowskiej	do	ul.	Słupskiej	.
16.	Od	października	trwają	zajęcia	dla	seniorów	z	choreote-
rapii	realizowane	przez	Stowarzyszenie	Podnieś	Głowę.
17.		6	grudnia	odbyło	się	spotkanie	mieszkańców	ulic	Łeb-
ska,	Kociewska,	Łagowska	i	Żukowska,	członków	Stowarzy-
szenia	na	rzecz	budowy	infrastruktury		w	sprawie	projektów	
i	 realizacji	w	 tym	rejonie.	W	spotkaniu	wziął	udział	Wice-
prezydent	Miasta	Poznania	pan	Maciej	Wudarski.	
18.	 8	 grudnia	 odbyło	 się	 spotkanie	 mieszkańców	 osiedla	
z Prezydentem	Miasta	Poznania,	panem	Jackiem	Jaśkowia-
kiem.
19.	 	 I	 etap	 konsultacji	 społecznych	projektu	mpzp	Dolina	
Krzyżanki		pomiędzy		ulicami	Sianowska	i	Słupska.
20.	 Przeprowadzono	 prace	 remontowe	 chodników	 na	
ul. Trzcianeckiej,	a	także	na	ul.	Lubowskiej	od	ul.	Elblaskiej	
do	ul.	Braniewskiej.	W	ramach	bieżącego	utrzymania	dróg	
wykonano	wiele	prac	i	wyrównano	kilka	ulic	gruntowych.
21.	Ogłoszono	wyniki	konkursu	Zielony	Poznań.	Z	naszego	
Osiedla	 nagrodzono	 3	 ogrody.	 22.Od	września	 odbyło	 się	
5 sesji	Rady	Osiedla	na	których	uchwalono	lub	zaopiniowa-
no	15	spraw	i	projektów.			

Witold Puchalski

Komisja Porządku i Bezpieczeństwa wraz
z Komisją Planowania i Rozwoju w roku 2016
	 Poprzez	działalność	w	Komisji	Porządku	 i	Bezpieczeń-
stwa,	 a	 także	Komisji	Planowania	 i	Rozwoju	pragnę	przy-
bliżyć	sprawy,		którymi	Rada	Osiedla	zajmuje	się,		a	także	
nakreślić	najbliższe	plany.	Mam	nadzieję,		że	słowo	Komi-
sja	nie	kojarzy	się	tylko	z	tym,		że	się	tylko	rozmawia	albo	
z  tekstem	z	filmu	„Psy”	-	Czasy	się	zmieniają	a	Pan	ciągle	
w jakieś	komisji.	Zapraszamy	na	cotygodniowe	dyżury	w	sie-
dzibie	Rady	Osiedla,	w	każdą	środę	w	godzinach	od	18.00	
do	 19.00,również	 można	 dzwonić	 czasie	 dyżuru	 (nr  tel.	
786208910),	 pisać	 emaile,	 które	 podane	 są	 na	 stronie	 in-
ternetowej	 www.krzyzowniki-smochowice.pl	 i	 na	 profilu	
R.O.	na	Facebooku.		W	pierwszą	środę	miesiąca	dyżur	peł-
ni	Dzielnicowy	naszego	Osiedla	(dla	przypomnienia	na	te-
renie	 naszego	Osiedla	 służbę	 pełni	 dwóch	Dzielnicowych,	

panowie	 Szymon	Kubacki	 i  Rafał	 Rzemieniecki),	 a	 także	
przynajmniej	dwa	razy	w	miesiącu	patrol	 	Straży	Miejskiej	
z	 panem	 Józefem	 Szczepaniakiem	 (nasz	 strażnik	 osiedlo-
wy).	Zgłaszanych	 spraw	 jest	 wiele.	Dotyczą	 	 głównie	 bez-
pieczeństwa,	 porządku,	 remontów	 i	 inwestycji.	 Zgłaszane	
sprawy	 przekazujemy	 odpowiednim	 jednostkom	miejskim	
np.	ZDM,	WGN,	ZTM,	MiR	 .	Raz	w	miesiącu	w	ramach	
programu	Bezpieczny	Poznań-	bezpieczny	mieszkaniec	od-
bywają	się	spotkania	w	Komisariacie	Policji	Poznań	Jeżyce	
przy	 ul.	Kochanowskiego.	Uczestniczą	w	 nich	 przedstawi-
ciele	Rady	Osiedla	(Dorota	Matkowska	,Witold	Puchalski),	
Straż	Miejska,	 Policja	 Drogowa,	Wydział	 Spraw	 Kryzyso-
wych	 i	Bezpieczeństwa	 i	 zapraszani	 przedstawiciele	 odpo-
wiednich	 jednostek	 miejskich.	 Spraw	 jest	 dużo	 i	 dlatego	
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Opr. Witold Puchalski  

planowane	 są	w	 przyszłym	 roku	 dodatkowe	dyżury	Policji	
na	 terenie	 naszego	 Osiedla	 poprzez	 Komisariat	Mobilny,		
a także	służby	patrolowe.	W	trakcie	spotkania	R.O.		i	miesz-
kańców	 z	 Panem	 Prezydentem	 Miasta	 Poznania	 Jackiem	
Jaśkowiakiem	 (8	 grudnia	 2016	 r.)	 omawiany	 był	 problem	
bezpieczeństwa	 na	 ulicach	 naszego	Osiedla,	 a	 głównie	 na	
ul.	 Santockiej	 i	 Sianowskiej,	 sprawa	 organizacji	 ruchu	 na	
wiadukcie	 i	 nadmierna	 szybkość	 pojazdów	 poruszających	
się	po	Osiedlu,	pomimo	znaków	ograniczających	prędkość.	
Na	wniosek	Rady	Osiedla	będzie	przeprowadzona	analiza	
ruchu	na	wiadukcie,		a	dodatkowo	Pan	Naczelnik	Wydziału	
Drogowego	Policji	Józef	Klimczewski	przygotował		projekt		
ruchu	drogowego	na	ul. Sianowskiej	 ,	który	w	najbliższym	
czasie	zostanie		przeanalizowany	i	miejmy	nadzieję,	że	szyb-
ko	zostanie	zgłoszony	do	realizacji.	Procedury	niestety	trwa-
ją		długo,	przykładem		tego	jest	projekt	zmiany	organizacji	
ruchu	na	ulicach	Gorajska,	Wejherowska,	Pniewska.	Rada	
Osiedla	już	rok	temu	uchwaliła	stosowną	uchwałę	i	zabez-
pieczyła	odpowiednie	środki	na	realizacje,	niestety	opiesza-
łość	odpowiedzialnych	za	realizację	wydziałów		ZDM	i	MiR,		
a	 także	wykonawcy	projektu,	 powoduje	 że	projekt	 jeszcze	
nie	został	zrealizowany.	Rejon	tych	ulic	jest	źle	oznakowany,	
brakuje	odpowiednich	 znaków	 i	dochodzi	do	niebezpiecz-
nych	zdarzeń	drogowych.	Oddzielnym	tematem	a	zarazem	
bardzo	problemowym	jest	temat	porządku	na	naszym	Osie-
dlu,	a	z	porządku	Poznań	kiedyś	słynął,	ale	 to	niestety	 już	
historia.	Oczywiście	w	ostatnich	 latach	wiele	działań	prze-
prowadzono	w	tym	kierunku	aby	poprawić	stan	rzeczy,		ale	
ilość	miejsc	i	skala	pojawiania	się	śmieci	na	naszym	Osiedlu	
przechodzi	ludzkie	pojęcie.	Wiosną	pisałem,	że	to	katastro-
fa	i	masakra,	fakt	że	zwiększono	i	wzmożono	prace	porząd-
kowe,	ale	stan	krytyczny	w	tej	sprawie	trwa,	a	przyczyniają	
się	do	tego	głównie	mieszkańcy	naszego	Osiedla	i	mamy	na	
to	dowody	np.	mandaty	Policji	 i	Straży	Miejskiej,	 	a	90	%	
ukaranych	 na	 terenie	 Osiedla	 to	 nasi	 mieszkańcy.	 Wstyd	
i tyle,	a	pretensje	do	wszystkich,	a	wystarczy	spojrzeć	praw-
dzie	w oczy	-	 	wszelkie	śmieci	same	nie	znalazły	się	w	tylu	
miejscach	ktoś	je	przyniósł	i	to	przyniósł	głównie	mieszka-
niec	Osiedla,	bo	najłatwiej	blisko	gdzieś	podrzucić	 śmieci,	
a  tak	 trudno	 zgłosić	 gabaryty	 do	 odbioru	 (2	 razy	 w	 roku	
przeprowadzana	jest	akcja	odbioru	gabarytów	i	problemo-
wych	 śmieci)	 a	 jak	mało	możliwości,	 to	na	 terenie	Miasta	
Poznania	czynne	są	od	poniedziałku	do	soboty	dwa	Grato-
wiska,	które	bez	problemu	przyjmują	śmieci	i	gabaryty.	Rok	
2016	w temacie	porządków	uważam	jednak	za	przełomowy.	
Dzięki	 współdziałaniu	 ze	 Strażą	 Miejską	 Poznań	 Jeżyce	
i Wydziału	Gospodarki	Komunalnej	z	Panem	Józefem	Ra-
piorem	na	czele,	udało	się	zlikwidować	kilkanaście	dzikich	
wysypisk	śmieci,	a	także	przeprowadzić		akcje	Wiosenne	Po-
rządki	i	Sprzątanie	Świata.	
	 Wydział	Ochrony	Środowiska	wraz	z	Radą	Osiedla	i	Sto-
warzyszeniem	 	Krzyżanka	 	 zlecił	 i	 nadzorował	 prace	upo-
rządkowania	 pasa	 brzegowego	 cieku	Krzyżanka	na	 odcin-
ku	od	ul	 .Sianowskiej	do	ul.	Słupskiej.	Efekt	prac	przerósł	
nasze	 oczekiwania,	widać	 	 	 na	 tym	przykładzie,	 że	można	
wspólnymi	siłami	poprawić	stan	porządku	na	Osiedlu.	Ko-
lejnym	problemem	to	dziki,	a	zwłaszcza		ich	ilość,	bo	że	cał-
kiem	znikną	 to	niemożliwe,	gdyż	natura	 rządzi	 się	 swoimi	
prawami	i	bliskość	naturalnego	środowiska,	w	którym	zwie-
rzęta	przebywają	powoduje,	że	dziki	w	naszym	sąsiedztwie	
będą	tak	jak	inne	leśne	zwierzęta,	ale	ilość	ich	zdecydowanie	
za	 duża	 i	 w	 tym	dzięki	 działaniom	Wydziału	Zarządzania	
Kryzysowego	i	Bezpieczeństwa	i	Straży	Miejskiej	zmniejszo-

no	znacznie	ilość	dzików.	Pomogły	telefoniczne	zgłoszenia	
mieszkańców	na	numer	986	 i	przy	okazji	 apeluję	o	dalsze	
zgłaszanie,	gdyż	dziki	nadal	będą	się	pojawiać	i	systematycz-
nie	i	wspólnie	trzeba	działać,		a	takowe	zgłoszenia	przekła-
dają	się	na	skuteczność	działania.
Prace	remontowe	i	inwestycje	drogowe	na	naszym	Osiedlu	
w	2016	r.		
1.Remont	 chodnika	 na	 ul.	 Kołobrzeskiej	 na	 odcinku	 od	
ul. Białogardzkiej		do	ul.	Sianowskiej.
	2.	Remont	jezdni	na	ul.	Santockiej	na	odcinku	od	ul.	Sia-
nowskiej	do	ul.	Lubowskiej.	
3.	Remont	jezdni	wraz	z	zaułkiem	na	ul.	Budzyńskiej	na	od-
cinku	od	ul.	Czarnkowskiej	do	ul.	Białośliwskiej.	
4.	Remont	jezdni	na	ul.	Człuchowskiej	wraz	z	wykonaniem	
mijanek	na	odcinku	od	ul.	Chodzieskiej	do	ul.	Lubowskiej.
	 5.	 Remont	 chodnika	 na	 ul.	 Lubowskiej	 na	 odcinku	 od	
ul. Elbląskiej	do	ul.	Braniewskiej	
6.	Remont	chodnika	na	ul,	Trzcianeckiej	od	ul.	Sianowskiej	
do	ul.	Lubowskiej.
	7.	Remont	zaułku	dojazdowego	przy	ul.	Darłowskiej.
8.	Montaż	2	progów	zwalniających	na	ul.	Chodzieskiej.
	9.	Zamontowanie	10	koszy	na	śmieci	a	także	4	ławek	przy	
ul.	Wejherowskiej	i	Sianowskiej.
10.W	 ramach	 bieżącego	 utrzymania	 dróg	 przeprowadzo-
no	wiele	napraw	jezdni,	a	na	gruntowych	równanie	–prace	
trwają	na	bieżąco	wg,	zgłoszeń.	
11.	Remont	odcinka	jezdni	na	długości	1700	m	na	ul.	Nad	
Jeziorem.	
12.Wykonanie	koncepcji	inwestycji	drogowych	Smochowice	
Południe	 a	 także	 koncepcji	 odprowadzenia	 wód	 deszczo-
wych.	
13.	Montaż	latarni	na	ul.	Łebskiej.	
14.	Zlecenie	wykonanie	projektu	na	rejon	ulic	Łebska,	Ła-
gowska,	Żukowska	i	Kociewska.	
15.	 Montaż	 słupków	 przy	 progach	 zwalniających	 przy	
ul. Przytocznej.

KOMUNIKAT

Informujemy,	że	kolejne	spotkania	z	cyklu	Edu-
kacyjnych	Czwartków	odbędą	się:

10	stycznia	2017	–	Prawo	dla	każdego

16	lutego	2017	–	Nowości	dla	przedsiębiorców

02	marca	2017	–	Dress	code

Godzina	 18,	 siedziba	 Rady	Osiedla	 ul.	Musz-
kowska	1a	w	Poznaniu
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	 „Jesteś	 tym	 czym	oddychasz”,	 pod	
takim	hasłem	odbyło	się		we	wrześniu	
w	Poznaniu	szkolenie	na	temat	sposo-
bów	ograniczania	niskiej	emisji	spalin.
	 Niewielkie	 zainteresowanie	 szko-
leniem	 stało	 w	 sprzeczności	 do	 skali	
wpływu	zanieczyszczeń	na	nasze	życie	
i  zdrowie,	 na	 środowisko	 naturalne	
oraz	 dziedzictwo	 kulturowe.	 Poznań	
reprezentowali-	 Stowarzyszenie	 Dria-
da,	My	Poznaniacy	i	Polski	Klub	Eko-
logiczny	.
	 W	 czym	 problem?	 Trochę	 dymu	
i po	sprawie?	Otóż	nie.	
	 Szacuje	się,	że	w	Polsce	rocznie	po-
nad	40	tys.	osób	umiera	z	powodu	
zanieczyszczeń	powietrza,	a	 zewnętrz-
ne	koszty	zdrowotne	to	ok.160-480	mi-
liardów	złotych.	Liczby	robią	wrażenie	
więc	skąd	nasza	radosna	tolerancja	dla	
sąsiadów	spalających	śmieci	czy	urzęd-
ników,	którzy		swoją	aktywność	w	tym	
temacie	kończą	na	debatach?
	 Trują,	ale	jakoś	to	będzie?	A	może	
byle	do	wiosny?
	 Nie	tędy	droga.	Musimy	mieć	świa-
domość,	że	dym	z	naszego	komina	za-
wiera	 pyły	 zawieszone	 PM10,	 PM2,5,	
dwutlenek	 siarki,	 tlenki	 azotu,	 meta-
le	 ciężkie,	 rakotwórcze	 i	 mutogenne	
benzoapireny,	 kancerogenne	dioksyny		
…….
	 Wakacje	nad	morzem	czy	wysłanie	
dzieci	 na	 kolonie	 w	 sam	 środek	 lasu	
nic	nie	pomoże.	Po	zatruciu	 smogiem	
chwilowe	 oddychanie	 czystym	 powie-
trzem	 nie	 cofnie	 negatywnych	 zmian	
w  organizmie.	 Dla	 przykładu	 pył	 za-
wieszony	 PM2,5	 jest	 tak	 maleńki,	 że	
przenika	 do	 krwioobiegu	 i	 kumuluje	
się	w	organach	wewnętrznych.
	 Czas	żebyśmy	my,	mieszkańcy	zro-
zumieli,	że	nikt	za	nas	tego	nie	załatwi.	
Tajemniczy	 ONI	 nie	 przejmą	 się	 na-
szym	zdrowiem.	Sami	musimy	walczyć	
o	 czyste	 powietrze.	 Reagujmy	 na	 są-
siada	spalającego	śmieci,	nie	kupujmy	
taniego	miału,	żądajmy	podjęcia		przez	
urzędników	realnych	działań	.
	 Obok	zamieszczamy	ulotkę	wydaną	
przez	Polski	Alarm	Smogowy.

Bożena Siekańska-Żłobińska

CHCEMY ODDYCHAĆ
ŚWIEŻYM POZNAŃSKIM

POWIETRZEM
Drogi	Poznaniaku,	Droga	Poznanianko!

Stan	 poznańskiego	 powietrza	 pozostawia	 wiele	 do	 życzenia.	 Od	 po-
czątku	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,	Ciechano-
wie	albo	na	poznańskich	Winogradach).
Zanieczyszczenia	powodują	choroby	i	dolegliwości:
•	układu	krążenia	–	smog	może	być	przyczyną	zawałów	serca,	nadci-
śnienia	 tętniczego,	 choroby	 niedokrwiennej,	 zaburzeń	 rytmu	 serca	
i niewydolności
•	układu	oddechowego	–	zanieczyszczenia	powodują	problemy	z	oddy-
chaniem,	podrażnienia	gardła	i	nosa,	kaszel,	katar	oraz	zapalenie	zatok,
•	układu	nerwowego	–	może	powodować	problemy	z	pamięcią	i	kon-
centracją,	wyższy	poziom	niepokoju,	 stany	depresyjne,	 zmiany	anato-
miczne	w	mózgu,	Alzheimera,	przyspieszone	starzenie	układu	nerwo-
wego	 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	pre-
dyspozycji	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	źró-
dłem	zanieczyszczeń	jest	też	ruch	samochodowy	i	są	to	zanieczyszczenia	
całoroczne.	Ok.	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	odpowiada-
jącą	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
•	ograniczyć	korzystanie	z	samochodu	(np.	podwieźć	sąsiada	do	pracy,	
skorzystać	z	komunikacji	miejskiej)

Niewidzialny zabójca w natarciu
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	 W	 sobotę	 19	 listopada	 2016	 roku,	
w Sali	Sesyjnej	im.	Wojciecha	Szczęsne-
go	Kaczmarka	Urzędu	Miasta	Pozna-
nia,	odbyła	się		XXXIV	uroczysta	sesja	
Rady	 Osiedla	 Krzyżowniki-Smocho-
wice.	Dokładnie	 25	 lat	 temu	 19	 listo-
pada	1991	r.	w	wyniku		Uchwały	Rady	
Miejskiej	 Poznania	 nr	 XLIII/224/91	
powołano		Osiedle	Smochowice,	a dwa	
miesiące	 później	 odbyły	 się	 wybory	
powszechne	 do	 18-osobowej	 Rady	
Osiedla.	 Pełne	 ukonstytuowanie	 się	
nastąpiło	 w	 dwóch	 sesjach	 w	 dniach	
7  i 9	marca	1992	roku.	Od	tego	czasu	
wybierani	 co	 cztery	 lata	 w	 wyborach		
społecznicy	 wspomagają	 Miasto	 Po-
znań	w działaniach	dla	 rozwoju	Osie-
dla	i integracji	lokalnej	społeczności.
	 XXXIV	 Sesja	 była	 podsumowa-
niem	ćwierćwiecza		działalności	najstar-
szej	w	Poznaniu	 i	 jednej	 z	pierwszych	
w	kraju,	Rady	Osiedla	oraz	zwieńcze-
niem	 cyklu	 imprez	 objętych	 patrona-
tem	Prezydenta	Miasta	Poznania	Jacka	
Jaśkowiaka	 i	 Przewodniczącego	 Rady	
Miasta	 Grzegorza	 Ganowicza.	 Swoją	
obecnością	 na	 sesji	 zaszczycili	 	 orga-
nizatorów	 Radni	 pierwszej	 kadencji	
Rady	Osiedla	Krzyzowniki	 -	 Smocho-
wice,	 Radni	 Miejscy	 z	 Przewodniczą-

25 lat Rady Osiedla
Uroczysta sesja na placu Kolegiackim 

cym	 Grzegorzem	 Ganowiczem,	 wice-
prezydent	Poznania	Maciej	Wudarski,	
sekretarz	 Miasta	 Stanisław	 Tamm,		
przedstawiciele	 Urzędu	 Miasta,	 Po-
licji,	 Straży	 Miejskiej,	 organizacji	 po-
zarządowych	 w	 tym	 przewodniczący		
Koalicji	 Północno-zachodnich	 osiedli	
miasta	Poznania	Wojciech	Bratkowski,	
seniorzy	osiedlowi	oraz	mieszkańcy	na-
szego	Osiedla	i	miasta.	Zaproszenie	na	
uroczystą	sesję	przyjęli	również	księża	
Zmartwychwstańcy	 z	 parafii	 Imienia	
Maryi	 w	 Krzyżownikach	 -	 Smochowi-
cach,	 których	 reprezentował	 	 ksiądz	
Andrzej	Napiecek.	W	porządku	obrad	
sesji	znalazły	się	przemówienia	zapro-
szonych	 gości,	 wręczenie	 wyróżnień	
dla	 mieszkańców	 naszego	 Osiedla,	
sprawozdanie	Zarządu	z	dotychczaso-
wych	 działań	 i	 wydanych	 opinii	 oraz		
rozpatrzonych	spraw	w	związku	z	upo-
ważnieniem	Zarządu	Osiedla	wyrażo-
nym	 w	 uchwale	 nr	 XVII/82/VII/2016	
Rady	Osiedla.	W	punkcie	dotyczącym	
wolnych	 głosów	 i	 wniosków	 w	 spra-
wie	ważnych	 osiedlowych	 kwestii	 głos	
zabrali	 przybyli	 mieszkańcy.	 Sobot-
nie	 spotkanie	 było	 również	 okazją	 do	
wspomnień,	 	 zebrani	 wspominali	 nie-
obecnych	już	cenionych	społeczników:	

między	innymi		Leszka	Machnickiego,	
profesora	 Jerzego	Walachowicza	 oraz	
zmarłego	w	2015	roku,		Alojzego	Sze-
lejewskiego,	którego	pamięć	uczczono		
minutą	ciszy.
	 Po	 zakończeniu	 części	 oficjalnej	
wszyscy	 obecni	 zostali	 poproszeni	 do	
Sali	Białej		na	słodki	poczęstunek	przy	
nastrojowej	muzyce	w	wykonaniu	arty-
sty	 i	muzyka	Jędrzeja	Fecka.	Ta	część	
uroczystości	 była	 doskonałą	 okazją	
do	 spotkania	 z	mieszkańcami	 i	 wspo-
mnień.	 Niektórzy	 młodsi	 mieszkańcy	
z niedowierzaniem	słuchali	wspomnień	
Eugeniusza	Gąsiorka,	 radnego	 zawią-
zanego	z	osiedlem	od	początku,	który	
wspomina:	„Wtedy	na	Osiedlu	nie	było	
nic.	Nie	mieliśmy	kanalizacji,	nieliczni	
mieli	wodę,	na	całe	Osiedle	był	 jeden	
telefon.	Wokół	 działały	 gospodarstwa	
rolne.	Było,	jak	na	wsi….	Dawniej	trze-
ba	było	więcej	robić	w	czynie	społecz-
nym.	Chodzić,	prosić	ludzi	o	pieniądze	
–	 przyznaje	 radny	 Gąsiorek.	 –	 Teraz	
jest	 lżej,	 mamy	 więcej	 pieniędzy.	 Na	
całym	Osiedlu	jest	kanalizacja,	powsta-
ło	 dużo	 dróg,	 chodników.	 Inwestycje	
wodociągowe	zostały	zakończone.
	 Patrząc	w	przyszłość,	 przed	 radny-
mi	osiedlowymi	 stoją	nowe	wyzwania.	

	 Rada		Osiedla	od	początku	kaden-
cji	uważa	za	priorytet	przeprowadzanie	
konsultacji	z	mieszkańcami	w ważnych	
sprawach	naszego	Osiedla,	w	tym	pro-
jektów	 i	 koncepcji	 inwestycyjnych,	
a także	zmian	organizacji	ruchu.	Przy-
słowie	Kto	pyta	nie	błądzi	wpisuje	się	
w	 strategie	 miasta,	 która	 przewiduje	
zmiany	 w	 projektach	 zabudowy,	 po-
przedzać	 konsultacjami	 społecznymi	
lub	wyłożeniem	do	publicznego	wglądu	
projektów	MPZP.	W	miesiącach	lutym	
i	marcu	2016	r.	w	czasie	środowych	dy-
żurów	Rady	Osiedla,		przeprowadzono	
konsultacje	z	mieszkańcami	w	sprawie	
„Koncepcji	 projektowej	 dla	 budowy	
ulic,	 kanalizacji	 deszczowej,	 oświetle-
nia	 ulicznego	 dla	 terenu	 Smochowice	
Południe.	 Przekazano	 wiele	 uwag	 do	
koncepcji	 także	 drogą	 mailową,	 któ-
re	 zostały	 przekazane	 projektantowi.	
Kolejnym	 etapem	 	 będzie	 powstanie	

Witold Puchalski

Konsultujemy, rozmawiamy, planujemy
projektu.	 Wyłożenie	 do	 publicznego	
wglądu	 projektu	 MPZP	 dla	 terenu	
ulic	 Bieszczady,	 Beskidzka,	 Karpacka	
-	przeprowadzono	publiczną	dyskusję,	
po	zgłoszonych	uwagach	nastąpiło	po-
nowne		wyłożenie	projektu	do	wglądu.	
Przeprowadzono	 1.	 etap	 konsultacji	
społecznych	 dwóch	 projektów	 MPZP	
dla	 terenów	 ulic	 Maszewska	 i	 Myśli-
borska	oraz	dla	 terenu	ulicy	Wirskiej.	
W	 miesiącu	 listopadzie	 przeprowa-
dziliśmy	 konsultacje	 z	 mieszkańcami	
w	 sprawie	 ograniczenia	 tranzytowego	
ruchu	kołowego.	Konsultacje	dotyczy-
ły	 głownie	 terenu	 ulic	 Biskupińska,	
Beskidzka,	Człuchowska,	Polanowska,	
Lubowska,	 Czaplinecka,	 Maszewska	
.Bardzo	 duże	 zainteresowanie,	 kilka-
set	zebranych	podpisów,	uwag	i	opinii	
wskazuje,	że	problem	trzeba	rozwiązać	
tylko	pytanie	-		JAK	?	6	grudnia		zorga-
nizowano	spotkanie	mieszkańców	ulic	

Łebska,	 Łagowska,	 Kociewska,	 Żu-
kowska,	 członków	 	 Stowarzyszenia	na	
rzecz	budowy		infrastruktury	ulic	Łeb-
ska	–	Północ.	W	spotkani	uczestniczyli	
radni	osiedlowi	 i	Wiceprezydent	Mia-
sta	 Poznania,	 pan	 Maciej	 Wudarski.	
Przedstawiono	 propozycje	 rozwiązań	
projektowych	i		sposobu		finansowania	
inwestycji.		12	grudnia	w	Zespole	Szkół	
Nr	 1	 ul.	 Leśnowolska	 35	 przeprowa-
dzono	 1	 etap	 konsultacji	 społecznych	
projektu	MPZP	Dolina	Krzyżanki		po-
między	ulicami	Słupską	i	Sianowską.
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Osiedlowe inwestycje z grantów i dotacji
	 Jeszcze	 kilka	 miesięcy	 temu	 informowaliśmy	 Państwa	
o zapowiadanej	budowie	KOMPLEKSU	REKREACYJNE-
GO		w	rejonie	ulic	Myśliborskiej,	Maszewskiej,	Lubowskiej	
(dawny	ogródek	jordanowski),	a	już	dziś	z	radością	informu-
jemy,	że	realizacja	przebiega	zgodnie	z	planem.		W tym	roku	
stanie	plac	zabaw,	siłownia	zewnętrzna	i	ławki	oraz	zostaną	
wykonane	wykopy	pod	dwa	pumptracki:		mniejszy	dla	dzie-
ci	oraz	większy	dla	młodzieży.		Inwestycja	ta	łączy	wygrany	
grant	osiedlowy	z	uzyskaną	dotacją	z	Poznańskiego	Budżetu	
Obywatelskiego	2016,	również	dzięki	Państwa	zaangażowa-
niu	i	aktywności.	

	 PLAŻOJADA	jest	również	w	trakcie	realizacji.		Z	uwagi	
na	to,	że	projekt	jest	rozbudowany		i		dotyczy	aż	pięciu	plaż	
zlokalizowanych	na	czterech	osiedlach	(Kiekrz,	Krzyżowniki	
–	Smochowice,	Strzeszyn,	Sołacz)	został	podzielony	na	dwa		
etapy	realizowane	w	latach	2016	–	2017.	Dotychczas	w	ra-
mach	projektu	wybudowano	ścieżki	w	Strzeszynku,	ścieżkę	
nad	jeziorem	kierskim	–	ul.	Nad	jeziorem	w	części	Krzyżow-
nik,		a	obecnie	trwają	prace	projektowe	zagospodarowania	
pięciu	plaż:	PARKOWEJ	w	Kiekrzu	(ul.	KsNawrota),	ŁA-

BĘDZIEJ	nad	jeziorem	kierskim	(wjazd	od	ul.	Słupskiej),	
SMOCZEJ	 w	 Krzyżownikach	 (ul.	 Nad	 jeziorem),	MALI-
BU	w	Strzeszynku	i	DZIKIEJ	nad	Rusałką.	Na	wszystkich	
plażach	 znajdzie	 się	miejsce	do	wypoczynku,	 biesiady,	 dla	
najmłodszych	place	zabaw,	dla	amatorów	aktywnego	wypo-
czynku	boiska	do	siatkówki,	 	 siłownie	oraz	stacje	naprawy	
rowerów.	 	 Obecnie	 trwają	 prace	 nad	 oznakowaniem	 tras	
i ścieżek	łączących	wszystkie	te	plaże.
	 Rok	 2017	 to	 kolejne	 nowe	 inwestycje,	miejsca	 i	 wyda-
rzenia	na	naszym	Osiedlu.		Dzięki	wygranej	w	osiedlowym	

konkursie	grantowym	zostanie	wykona-
ny	 przepust	 na	 cieku	 Krzyżanka	 wraz	
z	 chodnikiem	 i	 oświetleniem	 w	 ciągu	
ulicy	 Łagowskiej	 do	 ulicy	 Kościerzyń-
skiej.		Zniknie	tzw.		kładka,	a	powstanie	
szeroka	 droga	 pieszo	 –	 rowerowa.	 ko-
lejna	dobra	wiadomość,	wśród	 zwycię-
skich	 projektów	 w	 tegorocznej	 edycji	
PBO	 znalazły	 się	 dwa,	 które	 będą	 re-
alizowane	 na	 terenie	 naszego	 osiedla:	
JEŻYCKIE	 KINO	 PLENEROWE	
NA	 SMOCHOWICACH	 	 -	 to	 letnie	
wieczory	 filmowe,	 animacje	 dla	 dzieci	
i	dorosłych	w	miesiącach	wakacyjnych,	
na	terenie	obiektu	sportowego	przy	ul.	
Braniewskiej,	oraz	BUDOWA	POMO-
STU	NA	JEZIORZE	KIERSKIM,	na	
plaży	w	Krzyżownikach,	 	na	której	po-

wstania	PLAŻA	SMOCZA		w	ramach	PLAŻOJADY.

Dorota Matkowska
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Wiele	pomysłów	udało	się	zrealizować	
podczas	trwania	tej	kadencji:	remonto-
wane	są	chodniki	i	ulice,	powstają	nowe	
inwestycje	 drogowe,	 realizowane	 są	
projekty	w	wyniku	wygranych	grantów	
w	 Budżecie	 Obywatelskim,	 powstają	
nowe	wydarzenia	kulturalne	 jak	Smo-
chy	Festiwal,	 realizowane	są	cykliczne	
spotkania	 edukacyjne.	W	zanadrzu	 są	
nowe	pomysły,	ale	to	już	temat	na	ko-
lejną	zwykłą	tym	razem		XXXVI	sesję	
rady	 Osiedla	 Krzyżowniki-Smochowi-
ce.
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Wydawca: Miasto	Poznań	–	Osiedle	Krzyżowniki	–	Smochowice,	Urząd	Miasta	Poznania	Wydział	Jednostek	Pomocniczych	Miasta,	
ul.	Libelta	16/20,		61	–	706	Poznań
Adres mailowy:	redakcja@rada.org.pl
Zespół Redakcyjny „Nasze Krzyżowniki - Smochowice”
Redaktor Naczelna:	Elżbieta	Węgrzynowicz
Redakcja:	Bożena	Stradowska-Adamska,	Dorota	Matkowska,	Magdalena	Ratajczak,	Przemysław	Polcyn,	Witold	Puchalski
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	 Od	trzech	lat	wygląd	naszej	szkoły	stopniowo	się	zmienia.	Naj-
pierw	powstał	pion	sanitarny	i	nowa	elewacja.	Od	2015	roku,	jak	
grzyby	 po	 deszczu	 zaczęły	wyrastać	 nowe	 obiekty:	 boisko	wielo-
funkcyjne,	plac	zabaw	i	ta	piękna	sala	-	mówiła	podczas	otwarcia	
Sali	gimnastycznej	dyrektor	szkoły	pani	Elżbieta	Zarębska	-	Kiedyś	
ludzie	widząc	stary	budynek	szkoły	zawracali,	bo	myśleli,	że	pomy-
lili	adres.	Teraz	mamy	naprawdę	piękny	obiekt,	a	nasi	uczniowie	
świetne	warunki	do	nauki.
	 Otwarta	w	październiku	sala	to	obiekt	ma	miarę	XXI	wieku.	
Jest	 tu	wszystko,	 co	potrzebne	do	organizacji  	 treningów	 i	 spor-
towej	rywalizacji.	Można	na	niej	rozgrywać	mecze	siatkówki,	ko-
szykówki,	 piłki	 nożnej,	 a	 nawet	 tenisa.	 Można	 też	 organizować	
koncerty	i	inne	imprezy	muzyczne.	Sala	posiada	bowiem	adaptację	
akustyczną.	Sala	wyposażona	jest	w	elektroniczną	tablicę	wyników,	
drabinki,	   podwieszane	 kosze	 do	 koszykówki	 i	 kurtynę	 dzielącą	
boisko	oraz	żaluzje	okienne.	Wszystko	sterowane	automatycznie.	
Przy	sali	gimnastycznej	powstał	kompleks	sanitarno-szatniowy,	po-
mieszczenia	dla	trenerów	i	magazyny	sprzętu	sportowego.
	 W	ramach	inwestycji	powstał	też	łącznik	z	istniejącym	budynkiem	
szkoły,	 zamontowano	 także	windę.	Dzięki	 temu	w	całym	obiekcie	
zlikwidowane	zostały	bariery	architektoniczne	i	stał	się	on	dostępny	
dla	osób	niepełnosprawnych.	W	parterowym	łączniku	zlokalizowa-
no	dodatkowe	dwie	 sale	 lekcyjne	dla	najmłodszych	klas,	 świetlicę	
i pomieszczenia	dla	szkolnej	administracji.	Inwestycja,	finansowana	
ze	środków	budżetowych	miasta	Poznania,	kosztowała	4,38	mln	zł.	
Realizacja	inwestycji	przebiegała	bardzo	sprawnie.	Dzięki	dobrej	or-
ganizacji	pracy	i	świetnej	współpracy	pomiędzy	wszystkimi	uczestni-
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kami	tego	projektu	udało	się	przyspieszyć	budowę	aż	o	1,5	miesiąca.	
	 Dzięki	 oszczędnościom,	 uzyskanym	 w	 wyniku	 przetargu	 na	
budowę	 sali	 gimnastycznej	 i	 łącznika,	miasto	mogło	przeznaczyć	
kolejne	800	 tys.	zł	na	niezbędne	prace	remontowo	-	adaptacyjne	
w	 starym	 budynku	 szkoły	 oraz	 zagospodarowanie	 boisk.	 Prace	
te	 zostały	 wykonane	 w	 okresie	 letnich	 wakacji.	 Zaadaptowano	
dotychczasowe	 pomieszczenia	 administracyjne	 na	 sale	 lekcyjne,	
wyremontowano	 szkolne	korytarze,	odnowiono	 stołówkę	 i	 pokój	
nauczycielski.	Na	 terenie	boisk	zbudowano	kolorowy	plac	zabaw	
z bezpiecznym	podłożem,	oddano	do	użytku	boisko	ze	sztuczną	na-
wierzchnią,	a	wokół	szkoły	powstały	chodniki,	miejsca	parkingowe,	
obszary	zieleni	i	nowe	ogrodzenie.
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	 Kolejny	 problem	 zgłosiła	 Monika	 Bykowska	
z  osiedlowego	 koła	 emerytów.	 Przekonywała,	 że	
lokalne	organizacje	 i	zrzeszenia	nie	mają	w	okolicy	
miejsca	 do	 spotkań	 i	 organizowania	 działalności.	
W  dzielnicy	 brakuje	 ośrodków	 kultury.	 Najbliższa	
tego	 typu	 instytucja	 -	 kino	 Rialto-	 jest	 oddalona	
o 10 kilometrów	-	zwracali	uwagę	osiedlowi	radni.
	 Na	gorąco	została	przedstawiona	nowa	koncep-
cja	dla	stworzenia	miejsca	wspólnych	spotkań		miesz-
kańców.	Myślimy	o	poszerzeniu	funkcji,	należącego	
do	Wielkopolskiego	Muzeum	Niepodległości,	 daw-
nego	schronu	przeciwatomowego	przy	ul.	Słupskiej.	
Budynek	 nad	 schronem	 wymaga	 jednak	 remontu.	
Poprawka	 budżetowa	 zgłoszona	 przez	 radną	 Mał-
gorzatę	Woźniak	daje	nadzieję,	że	dojdzie	do	niego	
w 2017	roku	-	wyjaśniał	Marcin	Kostaszuk,	zastępca	
dyrektora	Wydziału	Kultury.
	 Radni	zadawali	pytania	o	koncepcje	zagospodarowania	cieku	Krzyżanka,	 strategię	rozwoju	dla	Osiedla	oraz	środki	na	realizacje	
osiedlowych	dróg.
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Oświadczenie
Rada	Osiedla	pracuje	nad	rozwiązaniem	problemu	braku	osiedlowego	klubu.	Propozycja	Urzędu	Miasta	jaka	padła	podczas	spotka-
nia	z	mieszkańcami,	jest	propozycją	nową.	Na	chwilę	obecną,	przed	zamknięciem	gazetki,	nie	wiemy	jeszcze,		na	ile	takie	rozwiązanie	
jest	realne.	Decydować	będą	radni	miejscy	podczas	najbliższej	sesji	20	grudnia.
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