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Kwartalnik Rady Osiedla wydawany dla mieszkańców
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

PBO 2020

KINO
PLENEROWE,
KULTURA NA
JEŻYCACH

W wakacje rusza wyczekiwane KINO PLENEROWE. Wszystkie seanse plenerowe i inne wydarzenia finansowane są ze środków PBO (Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego).
Poza piątkowymi (tradycyjnie) seansami ruszą także warsztaty artystyczne, rękodzieła i in., a także spektakle
teatralne dla najmłodszych.
Wszystkie niezbędne informacje o wydarzeniach i repertuarze filmowym. będziemy przekazywać na bieżąco na
stronie internetowej Rady Osiedla oraz Fb.
Dokładny harmonogram podamy niebawem.
Na chwilę obecną nie wiemy czy odbędą się zaplanowane na sierpień/ wrzesień koncerty.
Ze względu na trwającą jeszcze pandemię i związane z nią obostrzenia musimy pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna, a w związku z tym mogą pojawić się zmiany. O nich będziemy również Państwa informować.
Dorota Matkowska

Sprawozdanie z wydarzeń
na Osiedlu oraz pracy Rady Osiedla
i Zarządu Osiedla
1. Sesje Rady Osiedla odbyły się trzy
4,25 maja oraz 1 czerwca w trybie zdalnym , poprzez platformę ZOOM. Kolejne planowane są także w tym trybie ,
dane do logowania będą podawane na
stronie internetowej Rady Osiedla.
2. Podjęto następujące uchwały –Zaopiniowano
projekt
przebudowy
ul. Architektów, dokonano zmian
w planie wydatków finansowych na rok
2020, zakup i montaż siatek do bramek
na obiekcie przy ul. Braniewskiej.
3. Przeprowadzono Akcje darmowej
pomocy dla mieszkańców w codziennych zakupach w trudnym okresie pandemii .
4. Przeprowadzono remont chodnika
na ul. Budzyńskiej , kolejny planowany
jest na ul. Wirskiej
5. W ramach bieżącego utrzymania
jezdni przeprowadzono równanie dróg
gruntowych min. Puckiej, Gniewskiej,
Tczewskiej ,kolejne w miesiącu czerwcu prace będą wykonane na ul. Czerskiej, Tucholskiej , Pelplińskiej ,Karsińskiej. Nawierzchnię naprawiono na
odcinku ul. Polanowskiej od ul.Słupskiej do ul. Braniewskiej .Planowane
są prace naprawcze nawierzchni na
ul. Skarszewskiej , Architektów i Olsztyńskiej. Kruszywem uzupełnione będzie pobocze ul.Pniewskiej.
6. Zarząd Osiedla skierował pismo do
Straży Miejskiej o podanie statystyk
podjętych interwencji w zakresie kontroli spalania w domowych instalacjach
grzewczych .Przyszła odpowiedź że
w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 marca
2020 r. podjęto 119 sprawdzeń , z czego
w 17 przypadkach ukarano mandatami
oraz 1 wniosek do sądu o ukaranie .
7. Kolejna Odpowiedź na pismo Zarządu Osiedla wpłynęła z Policji podające
statystyki wypadków ,jedne w rejonie
wiaduktu ul. Santocka- rok 2017 – 13,
2018-9 , 2019- 6 , drugie ul. Słupska
rok 2017 – 12, 2018 – 20 , 2019 – 17.
8. Usunięto kilka dzikich wysypisk
śmieci a także po interwencji Zarządu Osiedla posprzątano pobocze ulicy
Słupskiej i Sytkowskiej.
9. Planowany jest renowacja nawierzchni kortu tenisowego na obiek-
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cie sportowym przy ul.Braniewskiej
jak też zakup nowej siatki .Zamontowano 2 nowe ławki na placu zabaw
przy ul.Architektów, zlecono także
przeprowadzenie badania gruntu , które pozwoli dobranie odpowiedniej roślin jakie mają być nasadzane na tym
obiekcie.
10. Centrum Współpracy i Integracji
Obywatelskiej przeprowadziło cykl seminariów które poprowadziła pani Katarzyna Dworaczyk, warsztaty i ćwiczenia odbyły się w dniach 2- 15 czerwiec
, poprzez platformę zoom .Blok tematu zaopiekuj się złością, konfliktem ,
emocjami ,poczuciem wartości ,swoją
rodziną , bezpieczeństwem o karach
ich granicach i konsekwencjach .
11. Zakończono przebudowę placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska zwane potocznie Ryneczkiem.
12. Raz w miesiącu odbywają się przeglądy obiektów sportowo- rekreacyjnych na naszym Osiedlu
13. Przeprowadzono prace remontowe
jezdni ul. Dąbrowskiego od ul. Polskiej
do zbiegu z drogą DK 92
14. Od początku roku trwają prace
porządkowe na terenie dawnej szkółki roślin Krzyżownikach pomiędzy
ul. Polanowską/Słupska/Białoborska
.Przypominam że swego czasu planowane było na tym terenie pole golfowe
, temat upadł , teraz będzie park leśny
. Prace polegały na zabezpieczeniu terenu ,usunięciu inspektów betonowych
i innych elementów i rozbiórki 2 mniejszych budynków .Teren obejmujący

60 hektarów zostanie udostępniony
mieszkańcom w kilku miejscach zostanie zdemontowane ogrodzenie .Dalsze
prace będą kontynuowane w przyszłym
roku.
15. Z racji remontu pomieszczeń Rady
Osiedla nadal wszelki sprawy proszę
zgłaszać na mail porządek@rada.org.
pl lub na dyżurze poprzez platformę
zoom ,logowanie ID 88379157794 password dyżur RO
16. Trwa realizacja projektu PBO-Plażojada 2 , zamontowano wiaty na plażach Smoczej [ Krzyżowniki ], Malibu [ Strzeszynek ] , Parkowej [Kiekrz
] Dzikiej [ Rusałka]. W ramach tego
projektu zamontowano też monitoring
w rejonie plaż i elementy małej architektury a także 30 ławek i koszy na
śmieci .
Witold Puchalski

Planowane i realizowane ważniejsze inwestycje
Zakres prac
Rozbudowa
monitoringu
wizyjnego
na osiedlu

Rozbudowa placu
zabaw przy ulicy
Przytocznej

Przebudowa placu
w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/
Muszkowska
Budowa przepustu
na cieku Krzyżanka
w ul. Łagowskiej
w Poznaniu wraz
z budową chodnika
w ul. Łagowskiej
na odcinku od
przepustu do
ul. Kościerzyńskiej

Budowa ulicy
Łebskiej,
Kociewskiej,
Żukowskiej
oraz Łagowskiej

Utwardzenie
nawierzchni ulic
Trzebiatowska
i Tczewska

Budowa ulicy
Architektów

Budowa ulicy
Białośliwskiej

Budowa ulicy
Mrowińskiej
(od Lubosińskiej
do Przybrodzkiej)
oraz Przybrodzkiej

Etap prac (stan na dzień 12 czerwca
2020 roku)
Kamery na obiekcie przy ulicy Braniewskiej oraz obiekcie przy ulicy Maszewskiej zostały włączone do Systemu
Monitoringu Miejskiego. Z początkiem
2020 roku system został uzupełniony
o dwie kamery na skrzyżowaniu ulicy
Santockiej i Dąbrowskiego (rondo).
Osiedle planuje przygotować i złożyć
wniosek grantowy w celu pozyskania
dodatkowych środków w 2021 roku na
realizacje kolejnych punktów (Sianowska przy: Słupskiej, Leśnowolskiej, Santockiej oraz Chodzieska/Człuchowska
i Wejherowska/Pniewska).
Zakończono wszystkie etapy budowy
ogrodzonego placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z miejscami wypoczynku
wśród zieleni. Trwają prace projektowo-budowlane w zakresie montażu na placu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa. Zakończenie
inwestycji planowane jest na III kwartał
2020 roku.
Trwają prace budowlane. Zakończenie
inwestycji planowane jest na koniec
czerwca 2020 roku.
Zadanie zostało wykonane przez ZDM.
Realizacja zadania przez ZDM obejmowała wykonanie przepustu żelbetowego
oraz chodnika z kostki betonowej. Odbiór techniczny odbył się 29 kwietnia,
miesiąc przed planowanym odbiorem
na koniec maja 2019 roku. Jednakże w ramach wygranego grantu Rada
Osiedla wskazała również wykonanie
oświetlenia oraz usytuowanie koszy na
śmieci, które to elementy nie znalazły
się w projekcie wykonawczym ZDMu.
Niepełne wykonanie projektu grantowego zgłosiliśmy i wyjaśniamy zaistniała
sytuację w celu uzupełnienia inwestycji
o brakujące elementy.
Zakończono budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic.
Na spotkaniach z mieszkańcami ustalono nieuzupełnianie tej inwestycji
o chodniki, w trybie miejskiego programu „Realizacja inwestycji lokalnych
z udziałem ludności”. Zgłoszono do
Miejskiego Inżyniera Ruchu wniosek
o aktualizację Stałej Organizacji Ruchu.
Trwa zbieranie propozycji miejsc do wyznaczenia w strefie miejsc parkingowych
na tych ulicach. Propozycje zostaną
przekazane do Miejskiego Inżyniera
Ruchu.
Jest gotowa dokumentacja budowlana, opóźnienie w wykonaniu projektu
związane było z wymogiem uregulowania spraw własnościowych istniejących
instalacji Aquanet S.A. w pasie drogowym.
Inwestorem zastępczym są Poznańskie
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Wstępny,
planowany termin ogłoszenia przetargu
nieograniczonego na realizację zadania
lipiec/sierpień 2020 roku.
Trwają prace projektowe w oparciu
o konsultowane z mieszkańcami koncepcję budowy dróg oraz koncepcję
kanalizacji deszczowej. Rada Osiedla
uchwałą (z 25.05.2020) zaopiniowała
pozytywnie przedstawiony projekt zawierający zgłoszone uwagi mieszkańców. Czekamy za zakończeniem prac
projektowych i przekazaniem dokumentacji wraz z kosztorysem inwestycji, co
powinno nastąpić w lipcu/sierpniu 2020
roku. Budowa ulicy planowana jest po
znalezieniu źródeł finansowania.
Zakończyły się prace projektowe
w oparciu o konsultowaną z mieszkańcami koncepcję budowy drogi.
Jako źródło finansowania budowy zostały wskazane środki na budowę dróg lokalnych na lata 2020-2023. Przekazano
środki finansowe na realizację zadania
do Zarządu Dróg Miejskich.
Zakończyły się procedury przygotowania do realizacji inwestycji.
Wstępny, planowany termin ogłoszenia
przetargu nieograniczonego na realizację zadania IV kwartał 2020 roku.
Zakończyły się prace projektowe
w oparciu o konsultowaną z mieszkańcami koncepcję budowy drogi.
Ustalone zostało źródło (ogólnomiejskie)
finansowania
inwestycji.
Inwestorem zastępczym są Poznańskie
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zakończyły się procedury przygotowania do
realizacji inwestycji.
Wstępny, planowany termin ogłoszenia
przetargu nieograniczonego na realizację zadania IV kwartał 2020 roku.

Budowa ulicy
Elbląskiej od ulicy
Polanowskiej do
ulicy Gniewskiej

Budowa ulicy
Leśnowolskiej
od ulicy
Sianowskiej do
ulicy Łagowskiej
wraz z uzupełnieniem skrzyżowania
Sianowska/Leśnowolska o czwarte
przejście dla
pieszych

Bezpieczna droga
do szkoły - malowanie przejść dla
pieszych w ciągu
ulicy Santockiej
przy skrzyżowaniu
z ulicą Lęborską,
Trzebiatowską,
Myśliborską,
Lubowską wraz
z montażem
progów wyspowych
Montaż progów
wyspowych na ulicy
Słupskiej w miejscach wskazanych
przez Osiedle

Montaż progów
zwalniających na
ulicy Beskidzkiej
(2 szt.) w kierunku
ulicy Lutyckiej
Montaż progów
zwalniających na
ulicy Maszewskiej
(2 szt.) i ulicy
Człuchowskiej
(4 szt.)

Montaż progów
zwalniających na
ulicy Trzcianeckiej
pomiędzy Lęborską
a Trzebiatowską
(1 szt.) i pomiędzy
Lubowską
a Myśliborską
(1 szt.)

Projekt
i budowa ulicy
Dziwnowskiej wraz
z odwodnieniem
i oświetleniem

Zakończono wycinkę drzew w ramach
przygotowania terenu pod budowę.
Inwestorem zastępczym są Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
8 czerwca 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 24 czerwca 2020 roku.
Czekamy za rozstrzygnięciem przetargu
i ewentualnym wyłonieniem wykonawcy. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu zakończenie budowy
planowane jest do grudnia 2020 roku.
W związku z dotychczasowymi informacjami (od WSG) o planowanych na
wiosnę 2020 roku pracami modernizacyjnymi infrastruktury gazowej przez
Wielkopolską Spółkę Gazownictwa
Sp. z o.o. wstrzymano realizację przebudowy ulicy Leśnowolskiej wraz z uzupełnieniem skrzyżowania Sianowska/
Leśnowolska o czwarte przejście dla
pieszych. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. przez cały ten czas nie
zdołała wybrać projektanta i w związku
z tym podjęła decyzje o realizacji swojej
inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Zostały zakończone negocjacje
i podpisana umowa z realizacją inwestycji wymiany infrastruktury gazowej do
końca listopada 2021 roku.
W związku z zaistniała sytuacją ZDM
podjął się w ramach bieżących uzgodnień w projektowanej dokumentacji
WSG Sp. z o.o. rozważyć możliwość
równoległej inwestycji przebudowy ulicy
lub przekazaniu zadania do realizacji
WSG Sp. z o.o. jako inwestorowi zastępczemu. Konkretne decyzje podjęte
zostaną po uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przebudowy infrastruktury
gazowej przez WSG Sp. z o.o.
Wykonano dokumentację Stałej Organizacji Ruchu.
Przekazano środki finansowe na realizację zadania do Zarządu Dróg Miejskich. Ogłoszono zapytanie ofertowe
i w procedurze wybrano wykonawcę.
Realizacja zadania nastąpi do 30 lipca
2020 roku.

Wykonano dokumentację Stałej Organizacji Ruchu polegającej na usytuowaniu 5 zestawów „poduszek berlińskich”
na ulicy Słupskiej wraz z reorganizacją
przystanku przelotowego przy pętli
Krzyżowniki ze względu na konflikt
z przejściem dla pieszych. Przekazano
środki finansowe na realizację zadania
do Zarządu Dróg Miejskich.
Planowany termin realizacji zadania III
kwartał 2020 roku.
Przeznaczono środki na wykonanie dokumentacji Stałej Organizacji Ruchu.
Trwa opracowanie Stałej Organizacji
Ruchu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Planowane umiejscowienie progów
spowalniających pomiędzy nr 35 a 37
oraz nr 47 a 49.
Trwa weryfikacja dokumentacji Stałej
Organizacji Ruchu polegającej na usytuowaniu 2 szt. progów zwalniających
na ulicy Maszewskiej na odcinku od
Lubowskiej do Polanowskiej oraz 4 szt.
progów zwalniających na ulicy Człuchowskiej na odcinku od Sianowskiej do
Polanowskiej. Przekazano środki finansowe na realizację zadania do Zarządu
Dróg Miejskich.
Planowany termin realizacji zadania III
kwartał 2020 roku.
W związku z brakiem możliwości zaprojektowania realizacji drugiego progu
zwalniającego na ulicy Maszewskiej na
odcinku od Lubowskiej do Polanowskiej
oraz czwartego progu zwalniającego
na ulicy Człuchowskiej na odcinku od
Sianowskiej do Polanowskiej zaproponowano w ramach tych samych środków zaprojektowanie progów na ulicy
Trzcianeckiej. Czekamy za wykonaniem
projektu Stałej Organizacji Ruchu ulicy
Trzcianeckiej.
Jako źródło finansowania wykonania
projektu zostały wskazane środki na budowę dróg lokalnych na lata 2020-2023.
Przekazano środki finansowe na realizację zadania w zakresie wykonania projektu ulicy do Zarządu Dróg Miejskich.
Obecnie trwają procedury przygotowania do zamówienia projektu.
Planowany termin zakończenia prac
projektowych – do końca 2020 roku.

Projekt i budowa
ulicy Sytkowskiej
wraz z odwodnieniem

Budowa oświetlenia
ulicy Chodzieskiej
na odcinku od ulicy
Człuchowskiej do
ulicy Czarnkowskiej

Wirska (remont
chodnika po stronie
południowej)

Wykonanie
chodnika w ulicy
Budzyńskiej
na odcinku
od Chodzieskiej
do Białośliwskiej
Remont
nawierzchni jezdni
ulicy Kołobrzeskiej
na odcinku od ulicy
Białogardzkiej do
ulicy Sianowskiej

Remont
nawierzchni jezdni
ulicy Gorajskiej
na odcinku
od ulicy Santockiej
do ulicy Prusimskiej

Remont chodnika
łącznika ulicy
Owczarskiej
z ulicą Muszkowską
Podwyższenie
bezpieczeństwa
ruchu na wiadukcie
w ulicy
Dąbrowskiego,
nad ulicą Lutycką,
przy skrzyżowaniu
z ulicą
Czarnkowską

Jako źródło finansowania wykonania
projektu zostały wskazane środki na budowę dróg lokalnych na lata 2020-2023.
Przekazano środki finansowe na realizację zadania w zakresie wykonania projektu ulicy do Zarządu Dróg Miejskich.
W ramach projektu planowano zaprojektowanie parkingu samochodowego,
rowerowego, stacji Roweru Miejskiego
itp.
Wykonanie ulicy Sytkowskiej wraz z odwodnieniem umożliwia w kolejnych
etapach przebudowy (wraz z odwodnieniem) ulic Chodzieskiej i Czarnkowskiej
oraz ulic do nich dochodzących.
W związku z włączeniem inwestycji
przebudowy ulicy Sytkowskiej do planowanej inwestycji przebudowy Węzła Wola wstrzymano projektowanie.
Do niezależnego projektowania ulicy
Sytkowskiej można powrócić po zakończeniu planowanych konsultacji
społecznych rozwiązań „Węzła Wola”
i przedstawienia rozwiązań projektowych umożliwiających indywidualne
wykonanie ulicy Sytkowskiej bez ponoszenia nakładów utraconych przy wykonaniu „Węzła Wola”.
Wykonano projekt oświetlenia. Przekazano środki finansowe na realizację
zadania do Zarządu Dróg Miejskich. 5
czerwca 2020 roku ogłoszono zapytanie
ofertowe z terminem składania ofert do
16 czerwca 2020 roku.
Czekamy za rozstrzygnięciem i ewentualnym wyłonieniem wykonawcy. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zakończenie budowy planowane jest do
końca września 2020 roku.
Zadanie (według informacji ZDMu
z dnia 11.10.2019 roku) było wstępnie
ujęte w planie zadań Zarządu Dróg
Miejskich na 2020 rok.
Z powodu „obcięcia” środków celowych na 2020 rok o blisko 90% zadanie
nie mogło być wykonane. Znaleziono
środki na sfinansowanie tej realizacji.
Zarząd Dróg Miejskich przyjął zadanie
do realizacji do wysokości przekazanych
środków.
Zadanie (według informacji ZDMu
z dnia 11.10.2019 roku) wstępnie ujęte
w planie zadań Zarządu Dróg Miejskich
na 2020 rok. Zadanie potwierdzone do
realizacji przez ZDM ze środków celowych będących w dyspozycji Osiedla.
Obecnie w trakcie prac budowlanych.
Zadanie (według informacji ZDMu
z dnia 11.10.2019 roku) było wstępnie
ujęte w planie zadań Zarządu Dróg
Miejskich na 2020 rok.
Z powodu „obcięcia” środków celowych
na 2020 rok o blisko 90% zadanie nie
może być wykonane i oczekiwać będzie
na znalezienie środków na jego realizacje.
Zadanie (według informacji ZDMu z
dnia 11.10.2019 roku) było wstępnie ujęte w planie zadań Zarządu Dróg Miejskich na 2020 rok.
Z powodu „obcięcia” środków celowych
na 2020 rok o blisko 90% zadanie nie
może być wykonane i oczekiwać będzie
na znalezienie środków na jego realizacje.
UWAGA, w tym roku planowane są
w tym rejonie prace modernizacyjne sieci prowadzone przez Aquanet S.A.
Działka na której znajduje się chodnik
nie jest w zarządzie ZDMu.
W celu realizacji zadania zawnioskowano o zmianę zarządzającego tą działką
z WGN na ZDM, celem umożliwienia
realizacji zadania przez ZDM.
Trwa wykonanie przez służby Miejskiego
Inżyniera Ruchu projektu Stałej Organizacji Ruchu dla tego obszaru. We wstępnych założeniach elementami poprawy
bezpieczeństwa ma być ograniczenie
prędkości na nitce północnej (wylotowej) wiaduktu w ciągu Dąbrowskiego
(nad ulicą Lutycką) do 50km/h; wprowadzenie separacji pasów poprzez
wprowadzenie linii ciągłej uzupełnionej
o tablice uchylne U-24 z elementami
odblaskowymi; podział pasów lewy
tylko do jazdy na wprost (w DK92),
prawy jazda na wprost (w DK92) oraz
zjazd w „starą Dąbrowskiego” oraz
skręt w prawo (w ulicę Czarnkowską).
Rozważenie skrócenia o jeden segment
(przy ulicy Czarnkowskiej) bariery odgradzającej jezdnie od pobocza na wiadukcie w ciągu ulicy Dąbrowskiego, dla
polepszenia widoczności dla kierujących
wyjeżdżających z ulicy Czarnkowskiej.
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Tekst na tabliczce: Przemysław Polcyn

Tekst na tabliczce: Przemysław Polcyn

Alojzy Szelejewski (1939-2015)
rodowity mieszkaniec i radny Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, działacz społeczny o niespotykanej energii i niezwykłej charyzmie. Swoją działalność społeczną rozpoczął
w 1984 roku. od funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Osiedla w Komitecie Osiedlowym Jeżyce-Wola i pełnił ją do
1989 roku. Po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989
był współtwórcą struktur Komitetów Obywatelskich. Od
1990 roku przez dwie kadencje był członkiem spoza Rady
Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Samorządowej
przy Radzie Miasta Poznania. W tym też roku został Przewodniczącym Komisji Doradczej ds. Czynów Społecznych
przy Zarządzie Miasta. Prężnie działał na rzecz pierwszej
powołanej w Poznaniu Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, w której pełnił funkcję przewodniczącego przez
dwie kadencje. Wieloletni projektant i realizator poczynań
mieszkańców na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
w Poznaniu. Był inicjatorem wielu Komitetów Społecznych
i Stowarzyszeń Zwykłych działających na naszym osiedlu na
rzecz budowy ulic i infrastruktury technicznej. Wielokrotnie pełnił funkcję Komandora Ogólnopolskich Wyścigów
Kolarskich organizowanych na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. W uznaniu zasług za wieloletnią działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta Miasta
Poznania najpierw Srebrną Różą a następnie w 2011 roku
otrzymał Złotą Różę wyróżnienie nadawane przez Kapitułę
przy Prezydencie Miasta Poznania.
Opracował: Andrzej Dłutkowski

Leszek Machnicki (1934-2014)
mieszkaniec i radny naszego osiedla człowiek bez reszty poświęcony działaniu na rzecz mieszkańców Krzyżownik - Smochowic. Od 1990 roku aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz lokalnej społeczności. Przez
trzy kadencje był radnym Rady Osiedla KrzyżownikiSmochowice. Był jednym z założycieli „Społecznego
Komitetu Budowy Sieci Kanalizacyjnej Osiedla Smochowice w Poznaniu” - od 1991 roku, w którym pełnił
funkcję przewodniczącego przez ponad 20 lat realizując wspólnie z mieszkańcami budowę infrastruktury naszego osiedla w zakresie kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz drogowej. Był jednym z inicjatorów
i przewodniczącym Stowarzyszenia Budowy Obiektu
Sportowo-Rekreacyjnego Krzyżowniki-Smochowice.
W wyniku jego działań powstał przy ul. Braniewskiej
pierwszy w Poznaniu osiedlowy obiekt sportowy z boiskiem piłkarskim, kortem tenisowym i infrastrukturą
techniczną służącą do dziś naszej społeczności. W 2000
roku został odznaczony przez Prezydenta Miasta Poznania Pierwszą Złotą Różą wyróżnienie nadawane
przez Kapitułę przy Prezydencie Miasta Poznania za
wieloletnią działalność społeczną.
Opracował: Andrzej Dłutkowski

Ławeczka przy ulicy Muszkowskiej upamiętniająca Alojzego Szelejewskiego, zdj. Przemysław Polcyn

Ławeczka przy ulicy Muszkowskiej upamiętniająca Leszka Machnickiego, zdj. Przemysław Polcyn
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Nasza BIAŁO-CZERWONA
Kończy się miesiąc maj. Miesiąc szczególny, mam ciągle wrażenie że taki polski.
Prawie każdy dzień związany jest z jakąś rocznicą, uroczystością, imieninami.,
wspomnieniami.
Wiele z nich wymaga , aby taki dzień
uczcić szczególnie wywieszeniem flagi
państwowej i lub jak podaje wikipedia”
flagi narodowej.
Flaga jest jednym z symboli państwowych
i jako znak oficjalnie symbolizuje suwerenność państwa.
Po odzyskaniu niepodległości barwy
i kształt flagi uchwalono 01 sierpnia 1919r.
Historycznie analizując od końca XVII
w flaga Rzeczypospolitej wielokrotnie
zmieniała swój kształt i kolory.
Zawsze jednak była biało-czerwona.
Kolor biały oznacza czystość i niepokala-

nie, kolor czerwony jest symbolem ognia
i krwi a z cnót oznacza odwagę i waleczność.
Tak niedawno pamiętamy czasy, kiedy
wywieszenie flagi narodowej nie było
mile widziane.
Tych którzy pilnowali dat aby je uczcić
wywieszeniem flagi zapamiętywano.
Dziś kiedy mamy niepodległy kraj, powinniśmy z dumą manifestować naszą
tożsamość.
Mam jednak wrażenie że nie zawsze odnosimy się do tych kolorów z szacunkiem.
Na uroczystościach sportowych rażą
mnie napisy na flagach informujące
o miejscach z których są kibice. Często
też wypisywane są inne hasła. Wolała
bym aby takie transparenty były neutralne, aby do flagi biało-czerwonej był większy szacunek.

W dniu 3 maja obchodziliśmy „Dzień
flagi”. Z dniem tym wiążą się inne rocznice i uroczystości.
Spacerując po naszym Osiedlu z przykrością stwierdziłam, że nie wszyscy mieszkańcy o tym pamiętali.
Tak niewiele potrzeba aby na wszystkich
domach pojawiły się flagi. Marzy mi się
trzepoczący las biało-czerwony. Może
nie jest zbyt późno.
Może w przyszłym roku poprzedzając
miesiąc maj ogłosimy konkurs, która
z ulic jest najbardziej biało-czerwona.
Może uzyskamy sponsorów którzy zakupią flagi aby je rozdać i umożliwić realizację
konkursu. I jeszcze jedno. Pamiętajmy,
że wywieszana flaga powinna być czysta
i wyprasowana.
Brudna i zagnieciona nie przynosi nam
chluby.
Co o tym myślicie?
Maria Najewska

CO WARTO WIEDZIEĆ O ZAWODZIE NOTARIUSZA
Pieczęć urzędowa z wizerunkiem orła,
pióro oraz liczne dokumenty, z aktami notarialnymi na czele, to najbardziej charakterystyczne atrybuty i powszechne skojarzenia
związane z zawodem notariusza, zwanego
także rejentem. Czy jednak wiemy, kim właściwie jest notariusz i z jakimi sprawami możemy się do niego zwrócić?
Z tą wiedzą bywa różnie, i to z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, nie odwiedzamy kancelarii notarialnej na co dzień,
wielu z nas kojarzy taką wizytę z tak zwanymi
„dużymi sprawami”. Po drugie, na temat notariuszy narosły pewne stereotypy niemające
poparcia w rzeczywistości. Jedną z przyczyn
takiego stanu rzeczy jest nadużywanie nazwy
wykonywanego przez mnie zawodu dla opisania bezrefleksyjnej i uległej postawy, przypisywanej na przykład niektórym politykom.
Warto samemu wyrobić sobie zdanie na ten
temat, warto wiedzieć czym zajmuje się rejent, jaką pomoc może nam zaoferować.
Notariusz wyróżnia się na tle pozostałych zawodów prawniczych. Łączy w sobie
cechy właściwe dla przedsiębiorcy (co znajduje wyraz między innymi w fakcie prowadzenia przez rejenta działalności gospodarczej na własny rachunek, czy też ponoszenia
przez niego osobistej odpowiedzialności za
wyrządzoną szkodę), jak i urzędnika państwowego (na co wskazuje chociażby pełniona przez niego funkcja płatnika niektórych
podatków, a także urzędowy charakter wydawanych przezeń dokumentów).
Notariusz w zakresie swoich uprawnień
działa jako osoba zaufania publicznego.
W praktyce oznacza to, że jego obowiązkiem
jest bezwzględne przestrzeganie prawa (ma
on obowiązek odmowy dokonania czynności
notarialnej z prawem sprzecznej), a nadto

postępowanie z zachowaniem szczególnej
staranności i całkowitej bezstronności (musi
on czuwać nad należytym zabezpieczeniem
praw i słusznych interesów stron czynności
notarialnej oraz innych osób, dla których
czynność ta może powodować skutki prawne, jest też obowiązany udzielać stronom
niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej). Ochronę,
bezpieczeństwo, a także komfort i swobodę,
klienta kancelarii notarialnej zapewnia nie
tylko wszechstronna wiedza, jaką winien
dysponować notariusz, ale również szeroko
rozumiana tajemnica zawodowa, której obowiązany jest on przestrzegać.
Wśród czynności, których można dokonać u notariusza, można przykładowo
wymienić sporządzanie aktów notarialnych,
sporządzanie poświadczeń (między innymi
poświadczeń własnoręczności podpisu oraz
poświadczeń zgodności odpisu, wyciągu lub
kopii z okazanym dokumentem), przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów
wartościowych czy też dokumentów, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.
W większości przypadków do notariusza
zwracamy się wówczas, gdy przepisy prawa
uzależniają ważność dokonywanej przez nas
czynności (na przykład zawieranej przez nas
umowy) od zachowania formy notarialnej.
Należy jednak pamiętać, że notariusz jest
także powołany do dokonywania takich
czynności, którym strony wprawdzie nie muszą, ale pragną nadać formę notarialną.
Poza wspomnianym „przymusem notarialnym”, powodów dla skorzystania z
usług rejenta może być wiele. Jedynie tytułem przykładu warto wskazać, że wizyta u
notariusza w wielu przypadkach może nam
oszczędzić nierzadko stresującej, a zawsze

znacznie bardziej czasochłonnej, wyprawy
do sądu.
Dotyczy to w pierwszej kolejności czynności notarialnej zwanej aktem poświadczenia
dziedziczenia, której funkcją jest wiążące ustalenie praw do spadku po osobie zmarłej (a zatem określenie kto dziedziczy spadek po takiej
osobie). Wprawdzie w tym zakresie wchodzi
w grę droga sądowa, jednak złożenie w sprawie spadkowej wniosku do sądu najczęściej
wiąże się z koniecznością wielomiesięcznego
oczekiwania na ostateczne jej załatwienie. Od
2009 roku znaczną część tego rodzaju spraw
(przy spełnieniu pewnych przesłanek wskazanych w przepisach prawa) możemy załatwić
niemal z dnia na dzień, właśnie u rejenta.
Oszczędzeniu nerwów, czasu oraz pieniędzy służyć może również skorzystanie
z formy zabezpieczenia naszych uprawnień,
jaką jest składane przez dłużnika na rzecz
wierzyciela oświadczenie o poddaniu się
egzekucji. Wymaga ono formy aktu notarialnego. Przykłady jego praktycznego zastosowania można by mnożyć. Coraz bardziej popularne jest chociażby wynajmowanie lokali
mieszkalnych z wykorzystaniem umowy najmu okazjonalnego, której towarzyszy wspomniane oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy
uniknąć problemów z najemcami, którzy nie
chcą regulować swoich należności, ale jednocześnie nie zamierzają opuszczać naszego
mieszkania. Pozwala ono bowiem znaczne
uprościć i skrócić procedurę związaną z eksmisją takich nierzetelnych lokatorów.
Pomoc notariusza może nam ułatwić życie również w wielu innych sprawach. Warto
korzystać z możliwości, jakie dają czynności
notarialne.
Mikołaj Walkiewicz
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Zapraszamy do biblioteki...
w nowej rzeczywistości
Po dłuższym, spowodowanym pandemią, czasie zamknięcia dla Czytelników,
Biblioteka Raczyńskich znów otworzyła
swoje podwoje. Aktualnie, ze względu
na obostrzenia spowodowane pojawieniem się koronawirusa, biblioteka działa
w specjalnie opracowanym reżimie sanitarnym, które w Filii 16 są następujące:
-wypożyczenia książek są możliwe po
złożeniu zamówienia telefonicznego lub
mailowego - przy czym zamówienia te
realizowane są w kolejnym najbliższym
dniu roboczym, a złożone po godzinie
18-stej, w drugim dniu roboczym po dacie zamówienia,
-po odbiór zamówienia można się zgłosić
w ciągu dwóch dni roboczych,
- w placówce jednocześnie może przebywać dwóch czytelników,
- po wejściu należy zdezynfekować ręce,
-na terenie biblioteki czytelnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
- w bibliotece czytelnicy powinni zachować między sobą dwumetrowy odstęp,
- książki, które są zwracane, podlegają
siedmiodniowej kwarantannie,
- zawieszony jest wolny dostęp do półek,
- nieczynna jest czytelnia oraz nie ma
możliwości skorzystania z komputera,
- nie są wypożyczane czasopisma,
-do odwołania zwieszone jest przyjmowanie darów.
Ale mimo tej nowej rzeczywistości,
gorąco zapraszamy na Muszkowską 1, do
Filii 16. Księgozbiór biblioteki nadal systematycznie poszerzany jest o nowości,
a w ostatnim czasie wzbogacony został między innymi o takie pozycje dla dorosłych:
- Sekrety ogrodu. Dramaty z rabaty i różane perypetie Anne-France Dautheville
– publikacja tej autorki pełna jest anegdot, interesujących faktów naukowych
i porad, ale przed wszystkim jest zajmującą opowieścią o świecie roślin. Lektura
w sam raz na wiosnę,
- Masz wiadomość Agaty Przybyłek –
wzruszająca i ciepła opowieść o miłości
z zaskakującym zakończeniem,
- Pora burzy Katarzyny Redmerskiej – akcja powieści dzieje się podczas drugiej
wojny światowej na terenie Wrocławia
i Ziemi Kłodzkiej. Jest to opowieść o miłości, tajemnicy sprzed lat i o tym, że nie
wszystko bywa takie, jakie na pierwszy
rzut oka nam się wydaje,
- Dzieci z Dworca Brześć Mariny Hulii
i Moniki Głuskiej-Durenkamp – reportaż zawierający historie dzieci oraz ich
matek czekających na białoruskim dwor-
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cu na wyjazd do Polski. To nie tylko opowieść o głodzie, reżimie oraz przemocy,
ale również o Polsce – z ośrodkami dla
uchodźców, ale również otwartej, przyjaznej, empatycznej,
- Syria. Przewodnik po kraju, którego nie
ma Pawła Średzińskiego – w tym przejmującym reportażu autor zamknął dziesięć lat swoich podróży,
- Testamenty Margaret Atwood – książka
jest kontynuacją Opowieści podręcznej.
W powieści lepiej poznajemy sytuację
w Republice Gileadu, o których to faktach dowiadujemy się z kilku perspektyw,
-Międzymiejsce. Współczesny Hongkong
w poszukiwaniu własnej tożsamości Małgorzaty Osińskiej – przeczytamy o historycznym procesie kształtowania się
hongkońskiej tożsamości, głos zabierają
mieszkańcy miasta, a w podsumowaniu
zapoznajemy się z nowym, reprezentowanym przez autorkę spojrzeniem na
Hongkong, z perspektywy właśnie mieszkańców tego miejsca,
-Nikomu nie powiem Catherine McKenzie – wciągający thriller psychologiczny
z zawiłymi historiami rodzinnymi i tajemnicą sprzed dwudziestu lat.
Natomiast dla młodszych czytelników na
półeczce z nowościami można znaleźć
między innymi:
-Selfie ze stolemem Krzysztofa Kochańskiego – książka, która otrzymała I nagrodę w V Konkursie Literackim im.
Astrid Lindgren i polecana jest dzieciom
w wieku 6-10 lat,
- Raptus Magdaleny Kulus – wzruszająca opowieść o psiej wierności, przyjaźni, stracie i o tym, że dobro zwycięża.
Książka napisana jest z myślą o starszych
przedszkolach oraz uczniach nauczania
początkowego,

-Zuzia smaży naleśniki Liane Schneider –
w tym 97. już tomiku z serii Mądra Mysz
poznamy przygody Zuzi, która wraz
z Szymonem postanowiła przygotować
dla mamy niespodziankę: naleśniki z sałatką owocową,
-Daj mi spokój! Jak nie dać sobie dokuczać Elizabeth Zller – tytuł należy do
serii Ja i moje emocje. Książka nie tylko
pokazuje jak nawiązać dobre relacje z rówieśnikami, ale przede wszystkim radzi
jak się bronić przed tymi, którzy chcą
dokuczyć lub zrobić krzywdę. Dla dzieci
w wieku 3-5 lat,
- Wszyscy jesteśmy potrzebni Małgorzaty Urszuli Laski – publikacja dla dzieci
w wieku 9-12 lat. Zima się skończyła,
zwierzątka obudziły z zimowego snu, ale
co to?! Ich las zniknął! O tym co dalej,
dzieci dowiedzą się po przeczytaniu opowieści,
- Układ Słoneczny z profesorem Astrokotem Dominic`a Walliman`a – profesor
Astrokot wraz z grupą dzieci odwiedza
planety i wraz z nimi zgłębia ich tajemnice. Ważną rolę w tej ciekawej książce
odgrywają ilustracje, co z pewnością
spodoba się młodszym czytelnikom. Na
końcu publikacji znajduje się słowniczek
zawierający wyjaśnienia wielu nowych
pojęć takich jak na przykład orbita, życie
pozaziemskie, sonda kosmiczna czy planeta.
Serdecznie zapraszamy do Filii 16!
Anna Kleiber
Filia16
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek, środa, piątek: 13:00-19:00
Wtorek, czwartek: 9:00-14:30
Kontakt:
filia16@bracz.edu.pl
tel. 61-848-85-47

PANDEMIA ZMIENIŁA
NASZ RYTM ŻYCIA
Tak dobrze rozpoczęliśmy rok udanym wyjazdem do Kołobrzegu, a tu
COVID-19 zakłócił naszą aktywność . Z powodu pandemi zajęcia zostały
zawieszone na ponad 2 miesiące, po złagodzeniu ograniczeń w miesiącu
czerwcu będą wracały do ustalonego planu. O czym będziemy informować
na bieżąco. Wszystkim seniorom życzymy zdrowia i do zobaczenia na zajęciach.
Zygmunt Pawlik

- Dzień Dobry. Jesteśmy na wzniesieniu na ulicy Margonińskiej w białym
obiekcie. I cóż to
za obiekt? Z daleka widoczny; nie
wszyscy mieszkańcy jeszcze wiedzą,
znają.
- „Centrum Plek”
to inwestycja prywatna,
zrobiona
dla Poznania, dla Poznaniaków. Jest to
obiekt sportowy wielofunkcyjny. Sercem
tego miejsca jest pełnowymiarowe sztuczne boisko zakryte, tzw. balon, jest to
hala pneumatyczna. Boisko ma wymiary
100m x 50m a więc jest to ten najmniejszy, ale pełny wymiar. Mamy do dyspozycji stacjonarne siłownie; można przyjść
z partnerem poćwiczyć w NGRBOXach
[enerdżyboks] w warunkach prywatności,
bo są to siłownie kontenerowe, czyli pomieszczą 2-3 osób maksymalnie.
- Chciałem spytać o te Ngrboxy, czyli
to jest ta siłownia, która tutaj obok, na
zewnątrz, stoi, tak? Taka intymno-prywatna siłownia?
- Tak, zgadza się. One są w pełni wyposażone w sprzęty, w bieżnie, w rowerek, w hantle, w trx’a, w taśmy. Jest tam
telewizor, sieć Wi-fi, klimatyzacja, nagłośnienie. Nawet bardzo fajne warunki do
treningu w takich typowych warunkach
prywatności, gdzie można poćwiczyć
również z trenerem personalnym – we
wszystkim pomagamy. Jest to dodatek
do obiektu. Obiekt sam w sobie, jak już
mówiłem, jest boisko ze sztuczną nawierzchnią, można dzielić na trzy strefy
– powstają wtedy trzy duże orliki.
- Pan tutaj zarządza? Panie Damianie, Pan jest tutaj kierownikiem obiektu?
- Zarządzam tu wszystkim, można
powiedzieć, jako współwłaściciel tego
obiektu ze wspólnikami. Doglądam swojego biznesu, najlepiej samemu, żeby
mieć wiedzę na przyszłość, by się dalej
rozwijać. Mamy też plany budowy kor-

tów tenisowych, zadaszonych i otwartych.
Jest też plan powiększenia funkcjonalności budynku. Może powstanie siłownia
z prawdziwego zdarzenia. Niestety przez
pandemię te plany się wstrzymały i musimy poczekać aż ta sytuacja się skończy
a ludzie wrócą do w miarę normalnego
funkcjonowania. Zobaczymy wtedy czy
będziemy w stanie kontynuować plan,
który sobie założyliśmy. W przeszłości
trenowałem piłkę nożną, mam znajomości, możliwości i kontakty, które mogą
być w naszej działalności wykorzystane.
Dla mnie ta praca to przyjemne z pożytecznym.
Czyli obiekt jest od ul. Margonińskiej, od strony górki wejście dla mieszkańców otwarte, tak? Widzę, że kawiarnia również tu jest. Czyli można przyjść,
umówić się?...
- Mamy strefę, tzw. open space. Można odwiedzić naszą stronę www, odwiedzić konto na Facebook’u.
- W internecie szukamy po nazwie
„Plek”?
- Na Facebook’u to „Centrum Plek”,
ale pojawi się „PLEK – Twoje miejsce
piłkarskich emocji”. Pod takim linkiem
funkcjonuje. Strefa open space, to strefa
kuchenna, restauracyjna. Mamy domowe
wypieki-robimy je sami, np. ciasta, przekąski. Mamy możliwość uruchomienia,
dla większej liczby osób, przygotowanie
obiadów. Do południa jest tu zazwyczaj
spokojnie. Dysponujemy trzema telewizorami, czyli można przyjść pooglądać
sobie mecz i nie tylko. Istnieje możliwość
spędzenia sportowego wieczoru. Organizujemy eventy dla firm, w tym integracyjne. Dla gości dostępny jest taras przed
budynkiem. Udostępniamy wtedy boisko
do grania. Naszymi gości są firmy, ale
również organizacje np. prawników. Nasi
goście doceniają plenerowe warunki, ciszę i spokój. Generalnie organizujemy
imprezy, którą mogą mieć również charakter sportowy. Obiekt zapewnia pełną
infrastrukturę. Jet to na pewno najnowocześniejszym obiekt w Wielkopolsce,
jeżeli nie w Polsce.

- Czy obiekt ma już rok, czy jest starszy?
- Z końcem marca tego roku minął
rok od jego uruchomienia. Już mamy
rok.
- Jesteśmy obecnie w sytuacji pandemicznej, rozumiem, że zajęcia chwilowo
się nie odbywają, chyba, że indywidualne.
Można usłyszeć zapowiedzi luzowania
obostrzeń sanitarnych. Jak to wygląda
u Państwa? Czy są już jakieś wytyczne co
do działalności sportowej, np. z Ministerstwa?
- Póki co zajęcia nie odbywają się.
Oczekujemy na kolejny etap odmrażania. Jesteśmy traktowani jako obiekt
zamknięty, jako hala – nie jesteśmy boiskiem otwartym. Musimy czekać.
- Z tego co widzę tereny są rozległe?
Czy na górce jest dzierżawiona całość
terenu? Czy też mieli Państwo plany na
inne imprezy?
- Generalnie współpracujemy z Radą
Osiedla, chcemy pewne projekty wdrożyć w życie, chociażby dlatego, że mamy
pewne możliwości jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu. Jesteśmy otwarci
praktycznie na każdą propozycję, która
dochodzi do nas z zewnątrz. Głównym
założeniem obiektu jest gra w piłkę nożną, ale sam obiekt w sobie może spełnić
wiele funkcji. Wszystkie osoby chętne
do współpracy zapraszamy, tym bardziej
z lokalną społecznością, to tym bardziej
będziemy się cieszyć.
- Kilka razy byłem u Państwa na
obiekcie, odniosłem wrażenie, że trenujecie głównie grupy dziecięce?
- Nie, to zależy od czasu. Między godzinami 16-20 jest to czas głównie dla
Akademii. Starsi użytkownicy, zespoły
amatorskie, bądź też Liga Biznesu, którą tu też prowadzimy – mają dedykowane godziny od 19-20 aż do zamknięcia
obiektu. Można dopasować godziny treningów do swoich możliwości.
- Widzę kolekcję pucharów – czy to
indywidualna czy klubowa?
- Jako, że jestem też prezesem i założycielem Akademii Kreatywnego Futbolu,
czyli akademii młodzieżowej. Obiekt jest
naszą bazą docelowo – tutaj odbywają się
nasze treningi. Na bazie funkcjonowania
Akademii zrodził się pomysł zbudowania
obiektu – takiego naszego domu.
- Dwie witrynki już są zapełnione, widzę, że już za moment konieczny będzie
zakup witrynki nr 3?...
- Jest w planach, ale to zależy od naszych kolejnych sukcesów – czy je osiągniemy. Jesteśmy profesjonalni. Zmieniliśmy podejście i filozofię treningów,
postawiliśmy na jakość treningu. Kiedyś
nasza akademia miała 30 lokalizacji w Poznaniu i okolicach, i liczyła 500 uczestników. Obecnie jesteśmy akademią, tak to
ujmę czysto „klubową”. Funkcjonujemy
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jak klub, trenujemy, gramy w rozgrywkach.
Chcemy stworzyć, mam nadzieję, adeptom
piłki nożnej możliwość rozwoju, być może
w przyszłości funkcjonowania w profesjonalnej piłce. Takie możliwości dzisiaj mamy,
jeżeli chodzi o skład osobowy, o kontakty w
świecie sportowym. Obecnie szukamy tych
talentów, które chcemy wytrenować, dotrenować, oszlifować.
- Nasuwa się naturalnie pytanie, czy
jak rodzic posyła dziecko do waszej akademii, czy może liczyć na nawiązanie
kontaktu z liczącymi się klubami, organizacjami? Każdy mieszkaniec myśli w takim momencie „Lech Poznań”.
- Stworzyliśmy ze wspólnikiem, Arkiem Mąkiną, które jest trenerem ekspertem w dziedzinie przygotowania
motorycznego i fizycznego. Postawił on
na nogi nasze rugby poznańskie, Black
Roses, dziewczyny, które za jego kadencji jeszcze z podium mistrzostw Polski nie
schodziły. Nastawiliśmy się typowo na
profesjonalne trenowanie, który jest też
biznesem, stąd w przyszłości chcemy promować i sprzedawać zawodników, ale też
szukać innych rozwiązań – takie możli-

wości mamy. Współpracujemy z klubami
z Polski i z zagranicznymi – odbywa się
to poprzez osoby z nami współpracujące.
Mam na myśli prowadzenie zawodnika
poprzez wypełnianie funkcji agenta bądź
menadżera. Pracuję jako agent. Jestem
też spokrewniony z Kamilem Glikiem,
naszym reprezentantem, któremu pomagałem na pewnym etapie w kwestiach dokonywanych wyborów – to była doraźna
pomoc na zasadzie co może być dla niego lepsze. Wytworzona sieć kontaktów
sprawia, że osoby szukające kolejnych
„Kamilów” zwracają się do mnie z zapytaniami. To nie jest moje główne zajęcie,
ale obecność w środowisku piłkarskim
oddziałuje. Wobec tego, możemy zagospodarować zawodników od a do zet,
możemy dać im właściwą ścieżkę rozwoju, wesprzeć doradztwem. Naszych
warunków mogą nam pozazdrości nawet
kluby z Ekstraklasy.
- A wracając do lokalizacji, do początków; czy jako klub, akademia rozważaliście inne miejsce w granicach Poznania?
Czy też zachodnia strona miasta była waszym pierwotnym wyborem.

- Nie analizowaliśmy tego w ten sposób. Szukaliśmy miejsca pod inwestycję.
Oczywiście nie wierzę w przypadki – tak
musiało być. Miejsce, które leżało wiele
lat odłogiem zagospodarowaliśmy. Na
tę chwilę jesteśmy też dzierżawcą terenu na dole (od strony ul. Przytocznej),
gdzie zbudowaliśmy boisko trawiaste.
Mamy umowę z Zakładem Lasów Poznańskich i zobaczymy na ile uda nam się
funkcjonować wspólnie i razem. Łącznie
wydzierżawiliśmy prawie 7 hektarów ziemi. Zrealizowaliśmy już na tym ternie
kolejny projekt. Szukaliśmy miejsce pod
katem inwestycji i naszego funkcjonowania, naszej Akademii. Myślę, że dobrze
dla mieszkańców Krzyżownik i Smochowic, że nasz obiekt w tym miejscu jest.
Wierzę, że jak ktoś nas odwiedzi zostanie
stałym bywalcem.
- Czyli jeśli w czerwcu będzie Pan obserwował napływ klientów to wyłącznie
dzięki najnowszemu wydaniu naszej Gazetki.
- Też tak myślę. Też na to liczę.
[z Damianem Sewerynem
rozmawiał Maciej Bedyński]

Konkurs „Zielony Poznań” startuje
Jeszcze na początku maja organizator konkursu miał obiekcje czy uda się zorganizowanie 27 edycji konkursu
„Zielony Poznań”.
Trudno się dziwić. Koronawirus ograniczył możliwości kontaktu, spotkań, zebrań organizacyjnych itp.
Jednak miłośnicy zieleni nie dali się pokonać. W ostatnich dniach ogłoszono, że konkurs startuje.
Drodzy mieszkańcy naszego Osiedla.
Jak już wspomniałam w artykule podsumowującym Konkurs w 2019r oczekujemy na większe zaangażowanie
w zgłaszaniu Waszych ogrodów, zieleńców ,kwietników ,balkonów.
Mamy się czym pochwalić. Niektóre przydomowe ogrody to prawdziwy botanik.
Teraz ,kiedy kwitną majowe kwiaty trudno przejść przy niektórych posesjach.
Widać wielką włożoną pracę, widać wyczucie estetyczne. Barwy kwitnących azalii i rododendronów
to prawdziwy kolorystyczny raj.
Zapraszamy wszystkich aby zgłosili się w zależności od kategorii obiektu wymienionych w karcie zgłoszenia
do konkursu.
Jedna osoba może zgłosić kilka kategorii obiektu.
Regulamin konkursu i karty zgłoszenia ( z uwagi na Coronawirus) można pobrać na stronie internetowej
Rady Osiedla.
Prosimy o zgłoszenia byśmy mogli uchwycić okiem aparatu fotograficznego pięknie aktualnie kwitnące ogrody
i zieleńce.
Maria Najewska
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