
Protokół nr 34/2016  
XXXIV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 19 listopada 2016 r. 
 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył uroczystą sesję o godz. 12.00 w sali sesyjnej 
Rady Miasta Poznania. Powitał zgromadzonych gości, między innymi: członków Rady Osiedla, jej 
poprzednich członków, Wiceprezydenta Macieja Wudarskiego, Przewodniczącego Rady Miasta 
Grzegorza Ganowicza, radnych Miasta Poznania, a także Sekretarza Miasta – pana Stanisława 
Tamma. Stwierdzając kworum (13 obecnych członków RO), Przewodniczący przedstawił porządek 
obrad. 
 
Punkt 2: Przemówienia zaproszonych gości. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Wiceprezydentowi Miasta Poznania, panu 
Maciejowi Wudarskiemu, który w swojej przemowie podkreśli swoje ścisłe więzi z osiedlem, które 
zamieszkuje. Wyraził zadowolenie, że pomimo trudnych początków w nawiązywaniu współpracy 
pomiędzy mieszkańcami, rozwinęły się one pomyślnie. Wspomniał również o swojej pracy w radzie 
osiedla. 
Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, Grzegorz Ganowicz. Zaznaczył, że Rada 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice była pierwszą powstałą jednostką pomocniczą w Poznaniu. Za 
słowami przedmówcy przypomniał także wielką aktywność oraz zasługi radnych wszystkich kadencji, 
zwłaszcza pana Alojzego Szelejewskiego. Opisał Osiedle jako miejsce, w którym powstawały 
pierwsze inicjatywy lokalne i zakładano pierwsze stowarzyszenia. Podkreślił, że jego mieszkańcy od 
lat odznaczają się aktywnością, co widać chociażby poprzez frekwencję uczestnictwa w wyborach na 
tle innych osiedli.  
Następna przemawiała Przewodnicząca Komisji Samorządowej Rady Miasta Poznania, pani Ewa 
Jemielity. Pochwaliła inicjatywę stworzenia Osiedlowej Rady Seniorów. Następnie radny Miasta 
Poznania,  pan Wojciech Kręglewski przypomniał, jak w roku 1989 tworzone były komitety 
obywatelskie, a  później samorządy pomocnicze, których powstanie związane było z potrzebą 
zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla mieszkańców. Jak wcześniejsi przemawiający zaznaczył, 
że Osiedle Krzyżowniki-Smochowice jest liderem wśród poznańskich jednostek pomocniczych.  
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, pan Zdzisław Szkutnik, wymieniając osiągnięcia Osiedla, 
m.in. gazetkę „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”, prowadzoną stronę internetową, pozyskiwanie  
grantów na powstanie obiektów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw, inicjatywę „Bezpieczna droga 
do szkoły” oraz festiwal osiedlowy, wyraził nadzieję na trwałą współpracę.   
Pani Maria Łazarz – członek Zarządu Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania, 
przyznała, że mocną stroną Osiedla Krzyżowniki- Smochowice jest to, że dzięki stosunkowo niedużej 
liczbie mieszkańców ma ona lepsze możliwości do podejmowania działań jak najbliżej mieszkańców  
i reprezentowania ich potrzeb.  
Przewodniczący Koalicji Północno-Zachodnich osiedli Miasta Poznania, pan Wojciech Bratkowski, 
uroczyście przekazał na ręce Przewodniczącego Rady, panu Przemysławowi Polcynowi deklarację 
założycielską koalicji. 
 
Punkt 3: Wręczenie wyróżnień. 
Wyróżnienia zostały wręczone przez Wiceprezydenta Miasta, pana Macieja Wudarskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Miasta, pana Grzegorza Ganowicza. Otrzymali je członkowie Rad Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice poprzednich kadencji. Następnie Komisja ds. konkursu  „Zielony Poznań” 
przy Radzie Osiedla uhonorowała osoby nagrodzone w 23 edycji konkursu. 
 
Punkt 4: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku  
z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla. 
W imieniu Przewodniczącego Zarządu, pana Macieja Bedyńskiego sprawozdanie przedstawił 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu, pan Marek Leśniak. Na wstępie przytoczył  historię działalności 
Rady Osiedla i jej osiągnięcia (m.in. obiekt sportowy przy ul. Braniewskiej, strefa ruchu uspokojonego, 
tworzenie stowarzyszeń, mających na calu poprawę infrastruktury osiedla). Złotym Krzyżem Zasługi 
został uhonorowany pierwszy Przewodniczący Rady Osiedla, pan Jerzy Walachowicz, a Złotą Różę 
otrzymali pan Leszek Machnicki i pan Alojzy Szelejewski.  
 
 



Punkt 5: Komunikaty, wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował zgromadzonych, iż kolejna sesja Rady 
Osiedla odbędzie się 5 grudnia, o godz. 19.00. Przypomniał o zbliżającym się spotkaniu Prezydenta 
pana Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami, które zaplanowane jest na 8 grudnia. 
Następnie oddał głos radnemu Rady Miasta Poznania, panu Michałowi Bruczkowskiemu, który 
podkreślił ważną rolę, jaką odgrywają samorządy lokalne. Są najbliżej mieszkańców, potrafią  
zjednoczyć ich, by podejmowali wspólne działania. Wspomniał o coraz wyraźniejszych podziałach 
politycznych w samorządach pomocniczych, co może okazać się zagrożeniem dla ich działalności.  
Członek I kadencji Rady Osiedla, pan Henryk Czajewicz przypomniał o staraniach radnych w sprawie  
budowy Domu Osiedlowego „Sadyba”, prosząc jednocześnie prezydenta Macieja Wudarskiego  
o wsparcie projektu. 
Następnie głos zabrała Elżbieta Lachman z Rady Rodziny Dużej. Wyraziła nadzieję na to, że polityka 
rodzinna będzie także stanowiła przedmiot zainteresowania rad osiedli. Po pani Elżbiecie Lachman, 
głos zabrał pan Andrzej Szymański, wyraził wdzięczność za to, że samorządy lokalne dokładają 
starań w rozwój całego Poznania. Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zachęcił wszystkich 
do udziału w głosowaniu na wnioski złożone  do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.  
Jako ostatni głos zabrał przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, dziękując za uczestnictwo Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w programach prewencyjnych i zgłaszaniu przez nich istotnych 
problemów, którymi powinna zająć się Policja.  
 
Punkt 6: Zakończenie sesji.     
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 13.30  
 


