
Protokół X Sesji Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice  
z dnia 1 września 2015 r. 

 
Punkt 1. 
Sesję otworzyła Pani Bożena Stradowska- Adamska, stwierdziła kworum (lista obecności 
załącznik nr 1), powołano protokolanta- Katarzyna Filipowska – WJPM Jeżyce. P. 
Stradowska-Adamska odczytała zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2) P. 
Puchalski zaproponował jako pkt 2 a dodać podjęcie uchwały ws. zaopiniowania projektu 
chodnika na ul. Gorajskiej, P. Stradowska jako pkt 2 b zaproponowała wprowadzenie 
podjęcie uchwały o przyjęciu wpłat za korty – przyjęcie porządku obrad za: 8, przeciw: 0, 
wstrzymało się:0 
 
Punkt 2. 
Podjęcie uchwały ws. zaopiniowania koncepcji dostosowania ul. Pniewskiej do ruchu pieszego – 
zreferował P. Puchalski – chodzi o krótki odcinek pomiędzy Wejherowską a Dąbrowskiego, droga 
jednokierunkowa bez wyznaczonego miejsca dla pieszych, po spotkaniu w ZDM przedstawiciele 
Osiedla zaproponowali aby wydzielić pas dla pieszych, w tej chwili nie ma planów dotyczących 
chodnika  za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała X/57 /VII/2015 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 2a. 
Podjęcie uchwały ws. zaopiniowania projektu chodnika ul. Gorajskiej  – zreferował P. Puchalski – 
chodzi o odcinek chodnika między Mrowińską a Prusimską i kawałek za Prusimską za: 8, przeciw: 
0, wstrzymało się: 0 Uchwała X/58/VII/2015 (załącznik nr 4);  P. Puchalski przypomniał o akcji 
sprzątania świata, która ma się odbyć 25v - 26.09 Czysty Poznań wspólna sprawa, komisja w 
piątek sprecyzuje rejon osiedla, najprawdopodobniej rejon Beskidzkiej w stronę Strzeszynka, 
dostaniemy rękawice i worki, chciałby aby harcerze się w to włączyli. 
 
Punkt 2b. 
Projekt uchwały ws. przyjęcia wpłat za korzystanie z kortów za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 
Uchwała X/59/VII/2015 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 3. 
Festyn osiedlowy – P. Błoszyk omówił założenia imprezy, która odbędzie się 19.09.br., wyjazd ze 
Smochowic ok.11.00 do Kiekrza ok.13.00 miejsce imprezy tył ul. Sanatoryjnej, w ramach zadania 
organizacja rajdu będą posiłki regeneracyjne dla ok. 200 osób (uczestników rajdu) , będzie tam 
duża scena dyrektor ZS 1 zadeklarowała udział dzieci ze szkoły na festynie, będą też dzieci z SP 
28, wszelkie konkursy będą odbywać się na placu w stadninie, wieczorem występ Sebastiana 
Riedela ok. 19.00; będą przejażdżki konne i wiele atrakcji, będą namioty organizacji biorących 
udział w imprezie, zabezpieczono na czas przejazdu rowerami ratownika medycznego, poprosił 
radnych o pomoc organizacyjną w przeddzień imprezy (dotarła 1 osoba), w niedzielę jest pokaz 
woltyżerki i zawody konne, poprosił Zarząd o pismo do Straży Miejskiej o przydzielenie do 
pomocy 2 funkcjonariuszy na sobotę z radiowozem aby zabezpieczyć przejazd rowerzystów przez 
ulicę, proponuje się zastanowić nad zorganizowaniem kamizelek z napisem „Rada Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice”. 
 
P. Stradowska zaproponowała przesunięcie pkt 4 dotyczącego ul. Beskidzkiej po pkt 5 i 6 za 
zmianą porządku obrad za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 
 
Punkt 5  
Prezentacja projektu logo Rady Osiedla – P. Matkowska zaprezentowała 5 projektów logo Rady 
Osiedla, w którym wykorzystała elementy charakterystyczne dla Osiedla tj. domki jednorodzinne, 
lasy, jezioro; w wyniku dyskusji radni stwierdzili, że w logo powinno zawierać element, który 
będzie się kojarzył z osiedlem, P. Kruszka zaproponował, że przygotuje swój projekt na następny 



tydzień – przyjęcie logo Rady Osiedla postanowiono przełożyć na kolejną sesję, a w poniedziałek 
o 19.00 spotkać się aby podzielić się pomysłami przed podjęciem decyzji  
 
Punkt 6 
Prezentacja projektu herbu Osiedla – P. Polcyn przedstawił przygotowany projekt herbu, który 
przygotował zgodnie z zasadami heraldyki, i który nawiązuje do Osiedla i jego historii, ponieważ 
w trakcie dyskusji zgłaszano jeszcze uwagi do projektu nie podjęto żadnej decyzji a przyjęcie 
herbu postanowiono przełożyć na kolejną sesję. 
 
Punkt 4 
Sprawa ul. Beskidzkiej – P. Stradowska przypomniała, że 02.09.br odbędzie się w siedzibie Rady 
Osiedla spotkanie mieszkańców ul. Beskidzkiej dotyczące przygotowanego przez Stowarzyszenie 
właścicieli nieruchomości przy ul. Beskidzkiej i Biskupińskiej projektu budowy nawierzchni jezdni 
ul. Beskidzkiej, poprosiła radnych aby możliwie licznie uczestniczyli w spotkaniu, omówiła też 
wizytę przedstawiciela wspólnoty na dyżurze, wspólnota nie rozumie decyzji jaką podjęła Rada 
Osiedla opiniując negatywnie projekt, należy na spotkaniu z mieszkańcami wyjaśnić powody 
takiej decyzji i uzmysłowić mieszkańcom, że Rada nie jest przeciwna powstaniu ulicy i zawsze 
popierać będzie inicjatywy mieszkańców,  obawy radnych budził fakt, że w projekcie nie było 
uwzględnionego chodnika, Rada widzi potrzebę stworzenia w jednym czasie nie tylko ulicy ale i 
chodnika, wspólnota zapewnia, że powstanie on w II etapie ale Rada nie wie kiedy, oczekiwania 
są takie, że to Rada sfinansuje budowę chodnika, Rada Osiedla  obawia się o bezpieczeństwo 
osób mieszkających tam oraz spacerujących gdyż wybudowanie tam jezdni spowoduje 
zwiększenie prędkości pojazdów na tym odcinku a jeśli nie będzie tam chodnika dla pieszych to 
może zakończyć się to wypadkiem, była to jedna z uwag wyrażona w uchwale, kolejną rzeczą jest 
niezgodność z mpzp, który zakłada tam drogę pieszorowerową i dlatego wnosiliśmy o 
doprojektowanie chodnika i progów spowalniających, Rada nie jest negatywnie nastawiona do 
projektu ale widzi konieczność zrealizowania kompleksowo w jednym czasie nie dzieląc na etapy 
realizacji, ma nadzieję, że mieszkańcy okolicy też się zjawią, P. Polcyn podkreślił, że przyjrzał się 
projektowi i dokumentacji a chodnik jest w projekcie opcjonalny, P. Górzna-Kamińska zauważyła, 
że w tej chwili obowiązują normy unijne i nawet w małych miejscowościach nie buduje się jezdni 
bez chodnika, P. Polcyn uznał, że należy mieszkańcom uzmysłowić i zwrócić uwagę na kwestię 
opłaty adiacenckiej oraz innych niejasności jakie wynikają z projektu. 
 
Punkt 7 
Sprawy bieżące: P. Błoszyk poinformował, że spotkał się z Dyrektorem ZS 1 ws podziału środków 
celowych na 2016, karta potrzeb została złożona do W.Oświaty, Rada do 15.10, musi zatwierdzić 
zakres zadań i podział środków uchwałą; (1 osoba wyszła) P. Puchalski zgłosił kwestię  remontu 
wiaduktu na Dąbrowskiego – bariery betonowe zasłaniają wyjazd z Czarnkowskiej, poprosił 
Zarząd o pismo do ZDM z pytaniem kiedy nastąpi odbiór robót i czy te bariery zostaną 
poprawione; P. Górzna – Kamińska poinformowała, że do współpracy z komisją ochrony 
środowiska zgłosiła się mieszkanka, która ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy i może prowadzić 
blog dotyczący ochrony środowiska; P. Puchalski przypomniał, że raz na kwartał przeprowadzana 
jest z Wydz. Gospodarki Komunalnej wizja w terenie pod kątem porządku, ostatnia była 2.08.br, 
wskazano kilka miejsc do uporządkowania; poinformował, że dziś rozpoczął się remont ul. 
Białogardzkiej, P. Polcyn poinformował, że otrzymano odpowiedź od Miejskiego Inżyniera Ruchu 
ws pasów na Santockiej; P. Sekulski zaproponował aby zastanowić się nad specyfikacją do 
przyszłorocznego przetargu na utrzymanie obiektów rekreacyjnych. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono    Przewodnicząca Rady Osiedla 
K. Filipowska                  (-) Bożena Stradowska-Adamska 


