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	 Kolejne	 lato	 pełne	 atrakcji	 już	 za	
nami.
	 Dzięki	 licznym	 głosom	 naszych	
mieszkańców	w	Budżecie	Obywatelskim	
mogliśmy	zorganizować	kolejny	Festiwal	
oraz	w	każdy	piątek	cieszyć	się	kinem	let-
nim	 i	 wieloma	 atrakcjami	 dla	 najmłod-
szych.
 SMOCHY FESTIWAL trwał	 dwa	
dni	a	na	naszych	gości	czekało	mnóstwo	
atrakcji.	Bogaty	program	sprawił,	że	nasz	
obiekt	 sportowy	przy	ulicy	Braniewskiej	
wypełnił	się	tłumem	mieszkańców.
	 W	 sobotę	 mogliśmy	 podziwiać	 mie-
dzy	innymi	takie	zespoły	jak:	Good	Time,	
Angelinę	 Gillio,	 Onura,	 Ukulele	 oraz	
wiele	 innych	młodych	 talentów.	Wisien-
ką	na	torcie	był	wspaniały	występ	zespołu	
Dżem.
	 Na	 naszych	 najmłodszych	mieszkań-
ców	również	czekało	dużo	atrakcji	takich	
jak	 warsztaty	 plastyczne,	 konkursy,	 tur-
nieje	 oraz	 występ	 dzieci	 z  przedszkola	
„Zaczarowany	Dworek”.

Sprawozdanie z wydarzeń
na Osiedlu oraz pracy Rady Osiedla

1.	Od	miesiąca	czerwca	odbyło	się	6	sesji	Rady	Osiedla	a także	
kilka	spotkań	Zarządu	Rady	Osiedla	na	których	uchwalono	min.
-	Ustalenie	listy	priorytetów	w	zakresie	prac	remontowych	
-	Projekt	planu	wydatków	na	2019	r.
-	Przystąpienie	Osiedla	do	konkursu	na	dofinansowanie	zadań	
inwestycyjnych	osiedli	na	rok	2019.
-	Wyznaczenie	przedstawiciela	Osiedla	do	prac	zespołu	do	re-
kreacyjnego	 zagospodarowania	 plaż	 północno-zachodniego	
klina	zieleni	miasta	Poznania.
2.	W	 dniu	 22	 czerwca	 odbył	 się	 wykład	 z	 cyklu;	 Fortyfikacje	
w krajobrazie	miasta	pt.	Zbaraż	i	Kamieniec	Podolski-prawda	
historyczna	i	literacka	fikcja	H.	Sienkiewicza,	wykład	poprowa-
dził	prof.	Jerzy	Stiller.	
3.	Powstał	nowy	plac	zabaw	i	strefa	rekreacyjna	przy	ul. Przy-
tocznej.	Rozbudowa	placu	będzie	kontynuowana	w kilku	eta-
pach	,	jednocześnie	przypominamy	że	na	placu	zabaw	przy	ul.	
Architektów	jest		dostępne	boisko	do	siatkówki	plażowej.
4.	Comiesięczne	spotkania	w	ramach	programu	BEZPIECZNA	
DZIELNICA	–	BEZPIECZNY	MIESZKANIEC,	zgłoszono	pro-
blem	bezdomnych	koczujących	na	naszym	Osiedlu	 i	przekracza-
nie	prędkości	przez	pojazdy	a także	wskazano	miejsca	do	stałych	
patroli.	Przegląd	obiektów	sportowo-rekreacyjnych	odbywa	się	raz	
w miesiącu.

5.	 Odbyło	 się	 kilka	 wizji	 w	 terenie	 w	 sprawie	 porządku	 na	
naszym	 Osiedlu	 ,zgłoszono	 kilka	 miejsc	 wymagających	 prze-
prowadzania	 prac	 porządkowych	 min.	 Oczyszczenie	 	 jezdni,	
przycięcie	drzew	i krzaków	które	utrudniają	poruszanie	się	po	
chodnikach,	kolejne	dzikie	wysypiska.
6.	Zamontowano	17	koszy	na	śmieci		,zadanie	zostało	zrealizo-
wane	ze	środków	przeznaczonych	przez	Radę	Osiedla.
7.	W	dniu	7	czerwca	odbył	się	1	etap	konsultacji	społecznych	
MPZP	dla	terenu	w	rejonie	ul.	Przygranicznej	
8.	W	dniach	9-10	czerwiec	odbył	się	Smochy	Festiwal	
9.	 26	 maja	 odbył	 się	 VI	 Smochowicki	 Bieg	 po	 Zdrowie	
a 16 czerwca	–Turniej	piłkarki	o	Smoczy	Puchar,	informuje		że	
niestety	w	tym	roku	nie	odbędzie	się	turniej	tenisowy.
10.	VII	Rajd	Rowerowy	odbędzie	się	15	września	i		będzie	po-
łączony	z	Festiwalem	Kierskim	na	którym	wystąpi	zespół	Raz	
Dwa	Trzy	11.Dyżur	Rady	Osiedla	w	każdą	środę	w	godzinach	
od	18-19.

Witold	Puchalski

SMOCHY FESTIWAL
I JEŻYCKIE KINO PLENEROWE

	 Wsparciem	 dla	 podniebienia	 były	 do-
mowe	wypieki	przygotowane	przez	naszych	
seniorów	oraz	lody,	gofry	i	dania	z	grilla.
	 W	drugi	dzień	festiwalu	mogliśmy	po-
dziwiać	na	scenie	między	 	 innymi	Stasia	
Kurkowskiego	który	zagrał	na	wibrafonie	
oraz	Amelkę	Kurantowicz	a	gwiazdą	nie-
dzielnego	 wieczoru	 była	 Kasia	 Stankie-
wicz	z	zespołem	Varius	Manx.
	 Wraz	 z	 początkiem	 lata	 na	 naszym	
osiedlu	rozpoczęła	się	realizacja	projektu	
JEŻYCKIE KINO PLENEROWE. Był	to	
czas	w	którym	po	ciężkim	tygodniu	pracy	
mogliśmy	się	oddać	chwilom	relaksu.
	 Przez	 11	 tygodni	 w	 każdy	 piątek	 na	
boisku	 przy	 ul.	 Braniewskiej	 odbywały	
się	seanse	filmowe	oraz	różnego	rodzaju	
warsztaty	dla	dzieci	i	dorosłych.	Atrakcje	
zaczynały	się	o	godzinie	17.00	i	trwały	do	
późnych		godzin	nocnych.	Każdy	z	miesz-
kańców	mógł	znaleźć	coś	dla	siebie.
	 Nasze	piątkowe	 spotkania	 rozpoczy-
nały	warsztaty	dla	najmłodszych	Czekały	
na	nich	liczne	atrakcje	takie	jak:	teatrzy-

ki,	 pokazy	 akrobatyczne,	 warsztaty	 te-
atralne,	 taneczne,	 artystyczne	 oraz	 two-
rzenie	murali	i	zdobienie	mebli.	Godziny	
wieczorne	 były	 poświęcone	 dorosłym.	
Około	godz.	22.00	startował	seans	filmo-
wy,	a	repertuar	był	bardzo	urozmaicony.	
Na	ekranie	gościły	filmy	niemalże	z	każ-
dego	gatunku	 :	 familijne,	komedie,	dra-
maty,	kryminały	a	nawet	horrory.
	 Kino	pod	chmurką	to	miejsce	w	któ-
rym	można	złapać	oddech,	usiąść	wygod-
nie	na	leżaku	,	otulić	się	kocem	i	oglądać	
wspólnie	 z	 rodziną	 i	 przyjaciółmi	 swoje	
ulubione	filmy.
	 Gorąco	 dziękujemy	 wszystkim,	 któ-
rzy	w	 jakikolwiek	 sposób	przyczynili	 się	
do	 organizacji	 festiwalu	 i	 kina	 letniego	
i zapraszamy	w	przyszłym	roku.

Magdalena	Ratajczak
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	 Nordic	Walking	 to	wspaniały	 sposób	
na	 aktywne	 spędzanie	 wolnego	 czasu.	
Nie	 każdy	 rodzaj	 aktywności	 fizycznej	
może	być	uprawiany	przez	osoby	w	róż-
nym	wieku.	Spacerowanie	z	kijkami,	nie	
ma	jakichkolwiek	ograniczeń	wiekowych,	
to	sport	dla	każdego.	Możemy	go	upra-
wiać	 w	 formie	 rekreacyjnej,	 udając	 się	
na	 krótkie	 spacery,	 a	 jeżeli	 oczekujemy	
większych	 wrażeń,	 od	 kilku	 lat	 w	 całej	
Polsce	 mamy	 olbrzymią	 ilość	 zawodów,	
na	których	możemy	rywalizować	między	
sobą	w	różnych	grupach	wiekowych	i	na	
różnych	dystansach.	
	 Do	 uprawiania	 Nordic	 Walking	 po-
trzebujemy	jedynie	dwóch	rzeczy.	Pierw-
sza	 z	 nich	 to	 odpowiednie	 kije,	 należy	
zwrócić	 na	 to	 szczególną	 uwagę	 ponie-
waż	 w	 ofertach	 sklepów	 pojawiają	 się	
również	 kije	 trekkingowe,	 które	 różnią	
się	grotem	oraz	rękojeścią.	Kije	do	Nor-
dic	Walking	posiadają	pewnego	 rodzaju	
„rękawiczki”,	dzięki	którym	nie	musimy	
ich	 trzymać.	Druga	 rzecz	 której	 potrze-
bujemy	to	chęci	i	odrobina	wolnego	cza-
su,	który	z	pewnością	znajdziemy.
	 Marsz	 z	 kijami	 to	 połączenie	 trady-
cyjnego	marszu	z	techniką	jazdy	na	nar-
tach	 biegowych.	 Na	 pierwszy	 rzut	 oka,	
w tym	sporcie	nie	ma	nic	trudnego.	Jed-

Czas na Nordic Walking

nak	dopiero	odpowiednia	technika,	ruch	
ramion,	synchronizacja	kończyn	pozwala	
na	komfortowe	i	bezpieczne	uprawianie	
tego	sportu.
	 Nordic	Walking	to	sport	dla	każdego,	
i	przy	każdej	pogodzie.	Jak	mówi	pewne	
norweskie	przysłowie	„Nie	ma	złej	pogo-
dy,	są	tylko	złe	ubrania”.
	 Swoją	 przygodę	 z	 kijami	 zaczęłam	
ponad	 8	 lat	 temu.	 Początki	mojej	 przy-
gody	 to,	 nieprawidłowe	 kije	 trekkingo-
we	 i  „PIERWSZE	 ZAWODY	 AMA-
TORÓW	 W	 NORDIC	 WALKING”	
w Strzeszynku	w	2009	roku.
	 Rok	 2010	 był	 swego	 rodzaju	 prze-
łomem.	 Koleżanka	 zaproponowała	
uczestnictwo	w	treningach	w	lasku	Mar-
celińskim	 z	 profesjonalnym	 trenerem.	
Okazało	 się	 że	 kije	 które	 posiadam	 są	
złe.	 Początkowo	 uważałam	 ze	 nie	 ma	
żadnej	różnicy,	ale	po	kilu	treningach	za-

częłam	odczuwać	dyskomfort.	Pożyczone	
kije	a następnie	własne	sprawiły,	że	cho-
dziło	się	o	wiele	wygodniej	i	efektywniej.
	 Przez	 lata	 nabyłam	 doświadczenia,	
odpowiedniej	 techniki	 i	 wytrzymałości,	
która	 pozwala	 mi	 brać	 udział	 w	 zawo-
dach	w	całej	Polsce.	
	 Sporo	osób	boi	się	zrobić	ten	pierwszy	
krok,	nie	warto	czekać	!	Marsz	po	zdro-
wie,	 to	grupa	do	której	należę	od	wielu	
lat.	Spotykamy	się	na	wspólnych	trenin-
gach	 we	 wspomnianym	 Lasku	 Marce-
lińskim,	ale	także	razem	jeździmy	na	za-
wody,	by	rywalizować	z	 innymi	 i	między	
sobą	w	całej	Polsce.	Grupa	wyróżnia	sek-
cję	 rekreacyjną	 dla	 początkujących	 jak	
i część	zaawansowanych.	Zapraszamy	do	
niej	każdego.
	 W	2015	 roku	po	pięciu	 latach	mojej	
przygody	 z	 Nordic	 Walking	 uzyskałam	
uprawnienia	instruktora.
	 Naszej	grupie	przewodzą	słowa	prof.	
Wiktora	 Degi	 z	 którymi	 nie	 można	 się	
nie	zgodzić:	„Ruch	może	zastąpić	niemal	
każde	lekarstwo,	ale	wszystkie	leki	razem	
wzięte	nie	zastąpią	ruchu.”
	 Pamiętajmy,	 że	wszystko	 jest	 dla	 lu-
dzi,	sport	to	zdrowie,	ale	jego	niewłaści-
we	uprawianie	przynosi	odwrotne	skutki.

Arleta	Kruszka

Znajdziesz w bibliotece...
	 Lato	jest	szczodre	tej	jesieni,	pogoda	
sprzyja	wspomnieniom	i	marzeniom.
I	chociaż	Eleni	śpiewa:
„ a w nas jeszcze tyle wciąż radości(...), tyle 
słońca z lata jeszcze w nas
i jesienny smutek nam nie grozi...”
proza	życia	gasi	uśmiech	na	twarzach.
Czy	jest	na	to	rada?	G.	Flaubert	napisał:	
„czyż może być coś milszego jak siedzieć 
z książką wieczorem...?”.	
Zachęcam	 do	 przyjścia	 do	 biblioteki,	
gdzie	 magia	 lata	 grasuje	 wśród	 pólek	
niezależnie	od	pogody	za	oknem.	Wszak	
„czytanie jest drugim życiem.”	 (I.	Krasic-
ki).
	 Na	dobry	początek	zachęcam	do	się-
gnięcia	 po	 książkę	 Zuzanny Łapickiej 
(córki	 Andrzeja	 Łapickiego)	 pt:	 Dodaj 
do znajomych.	Brzmi	jak	hasło	z	Facebo-
oka	 i	 zaproszenie.	Radzę	 z	 zaproszenia	
skorzystać.	
	 Autorka	 lekko	 i	 zabawnie	 opowiada	
o znanych	i	lubianych	od	kulis.	A	wszyst-
ko	otuliła	ciepłem	i	życzliwością.	
	 Kolejną	 książką	 na	 która	 pragnę	
zwrócić	Państwa	uwagę	są	Reportaże ber-
lińskie Ewy Wanat pt.:	Deutsche Nasz. 

Autorka	opowiada	w	niej	o	przemianach	
w	mentalności	naszych	zachodnich	sąsia-
dów,	 próbując	 odpowiedzieć	 na	 pytanie	
jak	to	się	stało,	że	po	doświadczeniu	na-
zizmu	Niemcom	 udało	 się	 stworzyć	 tak	
silne	 i	otwarte	na	 Innych	państwo.	Nie-
zwykle	aktualna	,	polecam!
	 Lecz	 żeby	 nie	 było	 aż	 tak	 poważnie	
–	 wszak	 w	 sercach	 ciągle	 lato	 polecam	
książkę	Carla Honore pt.:	Pochwała po-
wolności: Jak zwolnić tempo i cieszyć się 
życiem. 
Tytuł	mówi	wszystko	.
	 A	dla	Najmłodszych	polecam	2	książ-
ki,	które	z	przyjemnością	przeczytałam.
Są	to:
Małgorzaty Kur- Kot na medal; praw-
dziwe historie bohaterskich kotów .	Jeśli	
myślicie	drogie	dzieci,	że	kot	to	takie	so-
bie	 zwierzątko	mylicie	 się.	To	miłośnicy	
przygód	 a	 gdyby	 potrafiły	 opowiadać	 oj	
byłoby	o	czym	słuchać!
	 Druga	 książka	 jest	 niezwykła	 i	 na	
pewno	 spodoba	 się	 dzieciom	w	 każdym	
wieku.	Grosz do grosza czyli ekonomia 
wierszem Grzegorza Strzembosza jest 
nie	tylko	pouczająca	ale	także	zabawna.

	 A	 dla	 naszych	 drogich	 Milusińskich	
polecam	dwa	tytuły	:
cykl	 przygód	 Smoka	 Maciusia,	 każda	
z książek	ma	innego	autora	,	na	mnie	wra-
żenie	zrobił	tom	pt.”	Smok Maciuś walczy 
z bałaganem”	Iwony Czarkowskiej.
	 A	dla	młodych	miłośników	motoryza-
cji	pozycję	obowiązkową:	Ale auta! Od-
jazdowe historie samochodów autorstwa 
Michała Leśniewskiego.
	 Zapraszam	do	biblioteki.	

Małgorzata	Szuman
kierownik

Filii	16	Biblioteki	Raczyńskich
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	 Został	 wyremontowany	 odcinek	 chod-
ników	na ulicy Człuchowskiej i Gorajskiej 
na odcinku od ulicy Mrowińskiej do ulicy 
Prusimskiej.	 Zrealizowano	 kolejny	 etap	
utwardzania	 pobocza	 na	 ulicy	 Lęborskiej,	
kolejny	 etap	 będzie	 zrealizowany	 w	 przy-
szłym	 roku.	Remont	 jezdni	 wraz	 z	 utwar-
dzeniem	pobocza	na	ulicy	Chodzieskiej na 
odcinku od ulicy Budzyńskiej do ulicy Sia-
nowskiej.
	 Wymieniono	 piłkochwyty	 na	 obiekcie	
rekreacyjno-sportowym	 przy	 ulicy	 Bra-
niewskiej.
	 Opracowano	 projekty	 przebudowy	 ulicy	
Mrowińskiej, Przybrodzkiej i Białośliwskiej.
	 Do	 końca	 roku	 zostanie	 wykonany	
także	 remont	odcinka	chodnika	przy	ulicy	
Trzebiatowskiej i przy ulicy Budzyńskiej,	
montaż	progów	zwalniających	na	ulicy	Ma-
szewskiej, Czarnkowskiej, Myśliborskiej 
i Leśnowolskiej	 oraz	 dwa	 komplety	 „po-
duszek	 berlińskich”	 na	 ulicy	 Sianowskiej 
na odcinku od ulicy Chodzieskiej do ulicy 
Santockiej.	Kolejne	dwa	komplety	„podu-
szek	berlińskich”	na	ulicy	Sianowskiej	po-
jawią	się	w	2019	roku	na	odcinku	od	ulicy	
Leśnowolskiej	do	ulicy	Słupskiej.
	 Jeszcze	w	tym	roku	zostanie	wykonany	
monitoring	obiektu	rekreacyjnego	przy	uli-
cy	Maszewskiej	 czyli	 pumptrack’u	 i	 placu	
zabaw	oraz	skrzyżowania	ulic	Maszewska/
Lubowska	 oraz	 doposażenie	 nowobudo-
wanego	 placu	 zabaw	 przy	 ulicy	 Przytocz-
nej	 i	 uzupełnienie	 nawierzchni	 w	 strefie	
bezpieczeństwa	 urządzeń	 zabawowych	 na	
placu	zabaw	przy	ulicy Architektów	 i	przy	
ulicy	Żuraszka.
	 Monitoring	 obiektu	 rekreacyjnego	 przy	
ulicy	 Maszewskiej	 oraz	 skrzyżowania	 ulic	
Maszewska/Lubowska traktujemy	 pilotażo-
wo	 planując	 stopniowo	 wprowadzenie	 mo-
nitoringu	 na	 całym	 Osiedlu	 w  najbardziej	
newralgicznych	 miejscach,	 czyli	 obiektach	
rekreacyjnych	 i	 problematycznych	 skrzyżo-
waniach	ulic.
	 Do	15	września	powinna	zakończyć	się	
przebudowa	północnego	węzła	na	wiaduk-
cie Santocka/Dąbrowskiego.
	 Ukończono	projekt	budowlany	i trwają	
przygotowania	do	wykonania	budowy	ulicy	
Elbląskiej na odcinku od ulicy Puckiej do 
ulicy Polanowskiej.
	 Prace	nad	projektem	przebudowy	ukła-
du	 drogowego	 w	 rejonie	 ulic	 Karlińska, 
Muszkowska, Sułowska i Lemierzycka	zbli-
żają	się	do	ukończenia.	Przebudowa	plano-
wana	jest	w	2019	roku.	
W	 budżecie	 Osiedla	 na	 2019	 rok	 przewi-
dziano	 środki	 na	 wykonanie	 projektu	 bu-
dowy	ulicy	Architektów.
	 Inwestycja	 utwardzenia	 nawierzchni	
ulicy	Trzebiatowskiej na	 odcinku	 od	 ulicy	
Elbląskiej	 do	 ulicy	 Tczewskiej	 oraz	 ulicy	

Prace remontowe i inwestycje
na naszym osiedlu

Tczewskiej	na	odcinku	od	ulicy	Trzebiatow-
skiej	 do	 ulicy	 Lubowskiej	 opóźnia	 się	 ze	
względu	 na	 uzgodnienia	 z	 AQUANet’em	
w	 zakresie	 infrastruktury	 podziemnej	 i	 ze	
względu	na	czas	uzyskania	późniejszych	po-
zwoleń	prawdopodobnie	będzie	mogła	być	
realizowana	z	początkiem	przyszłego	sezo-
nu	 budowlanego,	 czyli	 wiosną	 2019	 roku.	
Budowa	ulicy	Leśnowolskiej	na	odcinku	od	
ulicy	Sianowskiej	do	ulicy	Łagowskiej	wraz	
z	 przebudową	 skrzyżowania	 Leśnowol-
ska/Sianowska	 polegającą	 na	 wykonaniu	
czwartego	przejścia	pieszego	na	wlocie	za-
chodnim	również	się	opóźnia	ze	względu	na	
przedłużającą	 się	 procedurę	 uzgodnień	 z	
gestorami	sieci	technicznych	i	zapewne,	jak	
w	przypadku	ulic	Tczewskiej	 i	Trzebiatow-
skiej,	ze	względu	na	czas	uzyskania	później-
szych	 pozwoleń	 prawdopodobnie	 zostanie	
przesunięta	i	będzie	mogła	być	realizowana	
z	 początkiem	 przyszłego	 sezonu	 budowla-
nego,	czyli	wiosną	2019	roku.	W przypadku	
tych	 dwóch	 ostatnich	 inwestycji	 będziemy	
starali	się	przekonać	ZDM	aby	inwestycje	te	
były	wykonane	w	okresie	letnich	wakacji,	mi-
nimalizując	utrudnienia	w	ruchu	w	tej	części	
Osiedla.
	 Plany	budowy	ulic	Łebska, Kociewska, 
Łagowska i Żukowska,	 której	 planowane	
zakończenie	budowy	było	przewidywane	na	
listopad	2018	ze	względu	na	zmiany	prawa	
wprowadzone	w	styczniu	2018	roku	polega-
jące	na	powołaniu	Państwowego	Gospodar-
stwa	Wodnego	Wody	Polskie	musiały	ulec	
modyfikacji.	W	trakcie	realizacji	inwestycji	
projektanci	wystąpili	do	Urzędu	Miasta	Po-
znania	o	warunki	 rzutu	 ścieków	wód	opa-
dowych	do	cieku	Krzyżanka.	W odpowiedzi	
uzyskali	informację,	że	zgodnie	ze	znoweli-
zowanym	prawem	wyłącznym	organem,	do	
którego	należy	się	zwrócić,	jest	wspomnia-
ne	Państwowe	Gospodarstwo	Wodne	Wody	
Polskie	 jako	 (od	 1	 stycznia	 2018	 roku)	
główny	 podmiot	 odpowiedzialny	 za	 krajo-
wą	gospodarkę	wodną.	Jednak	Państwowe	
Gospodarstwo	 Wodne	 Wody	 Polskie,	 po	
skierowaniu	 wniosku,	 udzieliło	 odpowie-
dzi,	 że	 ciek	 Krzyżanka	 nie	 jest	 obiektem	
wpisanym	w	istniejące	w	Wodach	Polskich	
rejestry.	Ten	brak	decyzyjności	spowodował	
brak	możliwości	uzyskania	decyzji	umożli-
wiającej	rozpoczęcie	robót	i	znaczne	opóź-
nienie	w	procedurach.	Na	szczęście	dzięki	
uprzejmości,	pośrednictwu	i	wielkiej	deter-
minacji,	 niestety	 już	 nieżyjącego,	 Prezesa	
Poznańskich	 Inwestycji	 Miejskich	 pana	
Pawła	 Śledziejowskiego	 udało	 się	 znaleźć	
rozwiązanie	 tego	 problemu,	 poprzez	 uzy-
skanie	 od	 właścicieli	 terenów	 przez	 które	
przepływa	 ciek	 Krzyżanka	 zgody	 na	 zrzut	
wód	 opadowych	 z	 nowobudowanych	 dróg	
do	cieku	Krzyżanka.	Obecnie	procedowane	
przez	Dysponenta	 (ZDM)	 jest	podpisanie	

stosownych	 porozumień	 z	 właścicielami	
terenów.	 Po	 podpisaniu	 tych	 porozumień	
będzie	kontynuowana	procedura	uzyskania	
decyzji	 umożliwiającej	 rozpoczęcie	 robót.	
W	tej	sytuacji	termin	uzyskania	stosownych	
pozwoleń	 nie	 umożliwi	 rozpoczęcia	 i	 za-
kończenia	 robót	przed	 sezonem	zimowym	
i	w	związku	z	tym	wykonanie	zostanie	prze-
łożone	na	2019	rok.
	 Inwestycje,	 poza	 ulicą	 Łebską	 i  przy-
ległymi	 (sfinansowanymi	 ze	 specjalnego	
funduszu),	 wymagały	 znacznych	 środków	
finansowych	 kilkunastokrotnie	 przekra-
czającymi	budżet	jakim	dysponuje	Osiedle.	
Dziękuję	 radnemu	 osiedlowemu	 Witol-
dowi	 Puchalskiemu	 za	 poświęcony	 czas,	
wspólne	 lobbowanie	 w	 trakcie	 wielogo-
dzinnych	 rozmów	 z  urzędnikami,	 radnymi	
miasta	 i	 tymi	wszystkimi	 którzy	mogli	 po-
móc.	 Dziękuję	 Wiceprezydentowi	 Miasta	
Poznania	 panu	 Maciejowi	 Wudarskiemu	
za	„pomoc”	w	przekonywaniu	urzędników,	
osobisty	 nadzór	nad	projektem	przebudo-
wy	 północnego	 węzła	 na	 wiadukcie	 San-
tocka,	 Przewodniczącemu	 Rady	 Miasta	
Poznania	panu	Grzegorzowi	Ganowiczowi	
za	wymierną	pomoc	w znalezieniu	środków	
na	wykonanie	projektu	przebudowy	układu	
drogowego	w	rejonie	ulic	Karlińska,	Musz-
kowska,	Sułowska	i	Lemierzycka,	projektu	
i	budowy	ulicy	Elbląskiej,	Trzebiatowskiej,	
Tczewskiej	i	Leśnowolskiej.

Przemysław	Polcyn

Brawo Ula !!!
	 Bardzo	cieszą	sukcesy	naszych	mieszkań-
ców.	Jesteśmy	z	nich	dumni.
	 Wiosną	 2018	 r,,	 ogólnopolski	 program	
TVP	 2	 rozpoczął	 poszukiwania	 wokalnych	
talentów	w	9-tej	edycji	THE	VOICE	OF	PO-
LAND	2018.
	 Do	konkursu	zgłosiła	się	mieszkanka	na-
szego	osiedla	–	Ula	Laudańska.
	 Ula	od	lat	śpiewa	i	swoim	talentem	wspie-
ra	muzycznie	naszą	kościelną	scholę.
	 Pokonując	konkurencję	ponad	1000	osób,	
Ula	 została	 zaproszona	 do	 „przesłuchań	
w ciemno”.	
	 Dostała	 się	 do	 trenera	 którym	 jest	 Piotr	
Cugowski.
	 To	duży	sukces	dla	tak	młodej	utalentowa-
nej	osoby.	Trzymamy	kciuki	za	dalszy	rozwój	
i sukcesy	Uli.
	 Ulko.	Spełniaj	swoje	marzenia	a	ukocha-
nym	 śpiewem	 nieś	 radość	 wszystkim	 którzy	
mają	przyjemność	słuchać	twego	głosu.

Redakcja
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	 Już	niedługo	21	października	2018	roku	będziemy	głoso-
wać	w	wyborach	samorządowych	na	Prezydenta	Miasta	Po-
znania	oraz	radnych	Miasta	i	radnych	Sejmiku	Wojewódz-
kiego,	zatem	w	lokalu	wyborczym	otrzymamy	trzy	karty	do	
głosowania.	Lokale	wyborcze	na	naszym	Osiedlu	będą	mie-
ścić	się	w	Szkole	Podstawowej	Nr	57	przy	ulicy	Leśnowol-
skiej	35	 i	będą	otwarte	od	godziny	7:00	do	21:00.	W	przy-
padku	nieuzyskania	przez	kandydata	na	Prezydenta	Miasta	
Poznania	ponad	50%	oddanych	głosów	odbędzie	się	druga	
tura	wyborów,	która	została	zaplanowana	dwa	tygodnie	póź-
niej,	czyli	4	listopada	2018	r.
	 To	od	władz	miasta	w	dużej	mierze	zależy,	jak	rozwija	się	
najbliższa	okolica,	jaki	jest	komfort	życia	lokalnej	społecz-
ności.	Właśnie	dlatego	omijanie	wyborów	 samorządowych	
jest	błędem.	To	 samorządy	 są	odpowiedzialne	 za	działają-
ce	na	ich	terytorium	żłobki,	przedszkola	i	szkoły	publiczne,	
mają	 realny	 wpływ	 na	 miejską	 infrastrukturę,	 wpływającą	
bezpośrednio	na	jakość	życia	wszystkich	mieszkańców.	A	na	
działania	samorządów	wpływ	mamy	my	-	mieszkańcy,	zatem	
nasz	głos	może	być	decydującym	w	sprawie	tego,	kto	wygra	
wybory	samorządowe	i	przez	kolejne	lata	będzie	podejmo-
wał	decyzje	w	sprawach,	które	dotyczą	naszej	codzienności.
Głosując	 na	 radnych	 Sejmiku	 Wojewódzkiego	 głosujemy	
w	 jaki	 sposób	 będzie	 prowadzona	 polityka	 regionalna.	 To	
właśnie	w	Sejmiku	Wojewódzkim	podejmowane	są	decyzje	
o	tym,	na	jakich	zasadach	będą	udzielane	z	budżetu	woje-
wództwa	 dotacje	 przedmiotowe	 i	 podmiotowe.	 Wszelkie	
uchwały	 w	 sprawach	 majątkowych	 województwa	 również	
podejmowane	są	w	Sejmiku	Wojewódzkim.	Dla	przykładu,	
jeśli	 przeszkadza	 ci	 smog,	 to	 właśnie	 Sejmik	Wojewódzki	
może	wprowadzić	przepisy,	dzięki	którym	jego	poziom	zimą	
nie	będzie	 tak	wysoki	 jak	do	 tej	pory.	Jeśli	 jest	dla	Ciebie	
ważne	na	co	wydany	będzie	wojewódzki	budżet,	pamiętaj,	
że	to	Sejmik	Wojewódzki	decyduje	o	ich	rozdysponowaniu.
Wielu	z	mieszkańców	Naszego	Osiedla	z	różnych	powodów	
jest	zameldowanych	w	innych	miejscach	naszego	Miasta	lub	
też	nawet	w	innych	województwach	i	w	związku	z	tym	uważa,	
że	nie	może	głosować	na	Osiedlu.	To	błąd,	można	na	przy-
kład	 być	 zameldowanym	 na	 Ratajach	 czy	 we	 Wrocławiu,	
a głosować	na	Naszym	Osiedlu.
	 Nie	zawsze	miejsce	stałego	zamieszkania	jest	równoznacz-
ne	z	miejscem	zameldowania.	Wiedzą	o	tym	na	przykład	stu-
denci,	którzy	większość	czasu	w	roku	spędzają	poza	domem.	
Co	zrobić,	żeby	głosować	w	miejscu	stałego	pobytu?	Wystar-
czy	złożyć	wniosek	o	dopisanie	do	spisu	wyborców.
	 Osoby,	 które	 chcą	 złożyć	 wniosek	 o	 dopisanie	 do	 spi-
su	wyborców,	muszą	to	zrobić	nie	później	niż	na	kilka	dni	
przed	rozpoczęciem	głosowania.	W	przeciwnym	razie	wnio-
sek	może	nie	zostać	rozpatrzony.	Wpis	pozwala	na	zagłoso-
wanie	w	miejscu	zamieszkania.	Wystarczy	wpisać	się	raz,	by	
potem	móc	głosować	we	wszystkich	wyborach	i	referendach.

Jak	?	-	już	wyjaśniamy.
	 Najlepiej	 do	 16	 października	 zawnioskować	 o	 dopisa-
nie	do	 spisu	wyborców	w	wybranym	obwodzie	 głosowania	
w  gminie,	 która	 jest	 ich	 stałym	 miejscem	 zamieszkania,	
a niekoniecznie	zameldowania.
	 Należy	 zgłosić	 się	 do	 Wydziału	 Spraw	 Obywatelskich	
i  Uprawnień	 Komunikacyjnych	 Urzędu	 Miasta	 Poznania	
(ul.	Libelta	16/20).	W	związku	z	tym,	że	mobilność	wyborców	
jest	coraz	większa,	a	rozdzielenie	zameldowania	od	faktycz-
nego	miejsca	 zamieszkania	 coraz	 częstsze	 -	Urząd	Miasta	
Poznania	dodatkowo	ułatwił	procedurę.	Wszystkie	formal-
ności	zostały	ograniczone	do	niezbędnego	minimum.	Każdy,	
kto	chce	wpisać	się	do	rejestru	wyborców,	musi	przedstawić:	
dowód	osobisty	lub	paszport	(oryginał	do	wglądu,	dodatko-
wo	kserokopia);	wniosek	o	wpisanie	do	rejestru	wyborców	
(można	pobrać	go	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej)	oraz	
deklarację	z	danymi	(również	do	pobrania	w	BIP).	Aby	zo-
stać	 wpisanym	 do	 rejestru	 wyborców,	 trzeba	 wykazać,	 że	
mieszka	 się	 na	 stałe	w	Poznaniu.	Urzędnicy	 uznają	 każdy	
dokument,	 który	 potwierdza	 związki	 z	 miastem.	Może	 to	
być	akt	własności	mieszkania	lub	umowa	najmu	mieszkania.	
Jeśli	jej	nie	ma,	wystarczy	oświadczenie	właściciela	lub	na-
jemcy	mieszkania,	w	którym	wyborca	mieszka.	Można	 też	
przedstawić	umowę	o	pracę,	zaświadczenie	o	zatrudnieniu	
lub	 oświadczenie	 z	 organizacji	 społecznych	 lub	 stowarzy-
szeń,	potwierdzających	stałe	związki	z	Poznaniem.
	 Jeśli	 do	wniosku	 i	 deklaracji	 dołączony	 zostanie	 jeden	
z  powyższych	 dokumentów,	 to	wpis	 do	 rejestru	 dokonany	
zostanie	od	razu.	Jeśli	nie,	urzędnicy	mają	trzy	dni	na	prze-
prowadzenie	postępowania	dowodowego	i	wydanie	stosow-
nej	decyzji.	
	 Do	rejestru	mogą	wpisać	się	osoby,	które	mieszkają	na	
stałe	 w	 Poznaniu,	 ale	 nie	 są	 tu	 zameldowane,	 bezdomni	
mieszkańcy	miasta	 oraz	 poznaniacy,	 którzy	 nie	 mieszkają	
pod	swoim	adresem	stałego	zameldowania.	Dopisać	mogą	
się	również	mieszkańcy	Poznania,	którzy	nie	mają	obywatel-
stwa	polskiego,	ale	są	obywatelami	UE.	Wniosek	o	wpisanie	
do	 rejestru	można	 składać	 przez	 cały	 rok,	 jednak	 najpóź-
niej	w	ostatnim	dniu	pracy	urzędu	przed	dniem	głosowania.	
W przypadku	najbliższych	wyborów	będzie	to	piątek	19	paź-
dziernika	 lub	 -	 w	 przypadku	 drugiej	 tury	 wyborów	 prezy-
denckich	-	2	listopada.
	 Dokumenty	można	 składać	w	godzinach	pracy	urzędu:	
poniedziałek	 7.30-17.00,	 od	 wtorku	 do	 piątku	 7.30-15.30.	
Przed	wyborami	 zwiększona	 zostanie	 liczba	 pracowników,	
którzy	będą	przyjmować	wnioski,	tak	aby	kolejki	były	możli-
wie	najmniejsze.
	 Szczegółowe	informacje	zawarte	są	w	poznańskim	Biu-
letynie	 Informacji	 Publicznej	 z	 zakładce	Wydziału	 Spraw	
Obywatelskich	i	Uprawnień	Komunikacyjnych.
	 Od	 31	 sierpnia	 2018	 roku	 informacji	 udzielają	 rów-
nież	pracownicy	Biura	Poznań	Kontakt	pod	numerem	tel.: 
61	646	33	44	(w	godz.	7.30-20.00).
	 Zachęcamy	do	uczestnictwa	w	nadchodzących	wyborach	
samorządowych,	bo	wybieramy	tych,	którzy	decydują	o	na-
szej	najbliższej	okolicy.

(źródło	bip.poznan.pl)

Przemysław	Polcyn
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	 Wymarzony	 wyjazd	 zagraniczny	
w opcji	 all	 inclusive,	hotel	przy	plaży,	
widok	na	morze,	wycieczki	w	cenie,	ho-
tel	(3,	4,	5	…	gwiazdek)	…	a	na	miejscu	
coś	nie	do	końca	jak	w	katalogu	(albo	
zupełnie	 innego	 niż	w	 katalogu)	 –	 na	
zdjęciach.
	 Czy	 klientowi	od	organizatora	wy-
cieczki	 przysługuje	 rekompensata?	 –
TAK.	
	 Na	podstawie	art.	11a	ustawy1:	Or-
ganizator	 turystyki	 odpowiada	 za	nie-
wykonanie	 lub	nienależyte	wykonanie	
umowy	o	 świadczenie	usług	 turystycz-
nych	 (…)2	 –	 tzw.	 domniemanie	 winy	
organizatora.
	 W	 ewentualnym	 procesie	 trzeba	
udowodnić,	 że	 oferta	 w	 katalogu	 nie	
była	 zgodna	 z	 rzeczywistością.	 Ko-
nieczne	jest	wykonanie	zdjęć,	zebranie	
materiałów,	 np.	 planu	 ośrodka,	 uzy-
skanie	 oświadczenia	 tzw.	 rezydenta,	
zaznajomienie	 się	 z	 klientami,	 którzy	
podobnie	jak	my	czują	się	niedoinfor-
mowani	(może	oszukani)	(…).
	 Czemu	to	ma	służyć?	W	ustawie	nie	
wskazano	 jaka	 dokładnie	 kwota	 przy-
sługuje	 klientowi	 –	 a	 klient	może	do-
magać	się	zarówno	odszkodowania	(za	
straty	majątkowe),	jak	i	zadośćuczynie-
nia,	 czyli	 rekompensaty	 finansowej	 za	
krzywdę	 (m.in.	 ujemne	 doznania	 psy-
chiczne	 –	 nieudane	 wesele	 na	 wyspie	
na	Morzu	Śródziemnym…).
	 W	praktyce	 Sądy	 powszechne,	 przy	
pełnej	 rekomendacji	 Prezesa	 UOKiK,	
posługują	 się	 tzw.	 „Tabelą	 Frankfurc-
ką”3,	dla	ustalenia	wartość	odszkodowa-
nia,	którego	wartość	może	wynieść	na-
wet	50%	wartości	imprezy	turystycznej.

Zmarnowany urlop (?) 
	 W	związku	z	wejściem	w	życie	no-
wej	 ustawy	 dotychczasowa	 praktyka	
Sądów	może	ulec	zmianie.	Ustawa	na-
kłada	 również	 obowiązek	 zgłaszania	
organizatorowi	 niezgodności	 imprezy	
turystycznej	 z	 umową.	 Nowa	 ustawa	
przewiduje	 m.in.	 prawo	 do	 obniżki	
ceny	 za	 każdy	 okres,	w	 trakcie	 które-
go	stwierdzono	niezgodność,	chyba	że	
została	 ona	 spowodowana	 wyłącznym	
działaniem	 lub	 zaniechaniem	 podróż-
nego. Podróżnemu	przysługuje	odszko-
dowanie	 lub	 zadośćuczynienie	 za	 po-
niesione	 szkody	 lub	 krzywdy,	 których	
doznał	 w	wyniku	 niezgodności.	Orga-
nizator	 może	 nie	 ponosić	 odpowie-
dzialności i	nie	wypłaci	odszkodowanie	
lub	zadośćuczynienie	za	niezgodność	w	
przypadku,	 gdy	 organizator	 turystyki	
udowodni,	że:
1)winę	za	niezgodność	ponosi	podróżny;
2)winę	 za	 niezgodność	 ponosi	 osoba	
trzecia,	 niezwiązana	 z	 wykonywaniem	
usług	 turystycznych	 objętych	 umową	
o udział	w	imprezie	turystycznej,	a	nie-

zgodności	nie	dało	się	przewidzieć	lub	
uniknąć;
3)niezgodność	 została	 spowodowana	
nieuniknionymi	i	nadzwyczajnymi	oko-
licznościami.

Maciej	Bedyński

1	Ustawa	 z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 usługach	
turystycznych	 (Dz.U.2017.1553,	 t.j.	 z	 dnia	
2017.08.18).	Od	1	lipca	2018	r.	obowiązuje	nowa	
ustawa:	 USTAWA	 z	 dnia	 24	 listopada	 2017	 r.	
o  imprezach	 turystycznych	 i	 powiązanych	 usłu-
gach	turystycznych.
2	chyba	że	niewykonanie	lub	nienależyte	wykona-
nie	 jest	 spowodowane	wyłącznie:	1)	działaniem	
lub	zaniechaniem	klienta;	2)	działaniem	lub	za-
niechaniem	 osób	 trzecich,	 nieuczestniczących	
w wykonywaniu	usług	przewidzianych	w	umowie,	
jeżeli	tych	działań	lub	zaniechań	nie	można	było	
przewidzieć	ani	uniknąć,	albo	3)	siłą	wyższą.
3	https://uokik.gov.pl/download.php?plik=9434

Warsztaty z języka
angielskiego dla seniorów

Szkoła	języka	angielskiego
zaprasza	seniorów	na	wrześniowe	

bezpłatne
Warsztaty	w	naszej	szkole
przy	ulicy	leśnowolskiej.

Spotkania	będą	się	odbywały
we	wrześniu	w	poniedziałki	i	środy	
o	godzinie	15.00	lub	o	innej	usta-
lonej	na	pierwszym	spotkaniu.

Dąłączyć	można	także
w	trakcie	serii	warsztatów.
Zgloszenia	telefoniczne
pod	nr	510 269 909.
Zapraszamy

Przetwory z ogórków
 Lato	powoli	się	kończy,	a	warzywne	przetwory	w	różnych	postaciach	
uwielbiają	wszyscy	Aby	zatrzymać	trochę	lata	w	słoikach,	chciałabym	się	
z	Państwem	podzielić	przepisem	mojej	mamy	na	sałatkę	szwedzką.	Choć	
pomysłów	na	przetwory	jest	wiele	,	namawiam	do	wypróbowania	opisane-
go.	Warto	poświęcić	trochę	czasu,	ponieważ	smaku	domowych	ogórków	
nie	da	się	porównać	z	tymi	kupionymi	w	sklepie.	Proszę	korzystać	z	prze-
pisu	i	całą	zimę	cieszyć	się	wspaniałym	smakiem
Sałatka	z	ogórków
2	kg	ogórków
25	dkg	cebuli
25	dkg	marchwii
5	dkg	pietruszki	(korzeń+natka)
10	ziarenek	pieprzu
4	goździki
2	łyżeczki	soli
4	ząbki	czosnku
½	szkl.	cukru
½		szkl.	octu
½	szkl.	oleju
Zielony	koperek
Ogórki	i	cebulę	pokroić	w	plastry	,marchew	i	pietruszkę	pokroić	lub	ze-
trzeć.	Czosnek	utrzeć	z	solą.	Wszystko	wymieszać.	Zagotować	zalewę	czyli	
ocet	,cukier	i	przyprawy	a	po	zagotowaniu	dodać	olej.	Zalać	sałatkę	a	na	
końcu	dodać	koperek	.Pasteryzować	ok	15	minut.	Smacznego

Magdalena	Ratajczak
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	 Mamy	 już	 wrzesień,	 lato	 za	 nami,	
a przed	nami	kolejny	rok	szkolny,	w któ-
rym	 zmierzymy	 się	 z	 codziennymi	 obo-
wiązkami.	 Zanim	 jednak	 wejdziemy	 na	
dobre	w	tryby	naszych	zmagań	będziemy	
mieli	jeszcze	szanse	stać	się	świadkami	ko-
lejnej	edycji	dobrze	znanej	naszym	miesz-
kańcom	imprezy	pn.”Kierski	Festiwal”.
	 W	 tym	 roku	 przypada	 ona	 na	 15-16	
września	i	podobnie	jak	rok	temu	rozpocz-
nie	 się	 startem	 rajdu	 Rowerowego	 pn”	
Dbamy	o	nasze	Osiedla”.	Organizatorem	
rajdu	jest	Stowarzyszenie	na	rzecz	ochro-
ny	Zachodniego	Klina	Zieleni	w Pozna-
niu	 przy	 wsparciu	Miasta	 Poznań,	Rady	
Osiedla	 Krzyżowniki	 -Smochowice	 oraz	
przodownikom	 turystki	 kolarskiej	 Klubu	
Turystyki	Rowerowej	Sigma.	
	 Po	 raz	 siódmy	 rajd	 rowerowy	 odbę-
dzie	się	bez	względu	na	pogodę	w sobotę	
15	 września	 2018	 roku,	 a	 start	 imprezy	
przewidziany	jest	na	godzinę	13.00,	miej-
scem	zbiórki	jest	tradycyjnie	teren	przed	
Szkołą	Podstawową	nr 57	im.	Józefa	Ko-
strzewskiego	 ul.  Leśnowolska	 35	 w	 Po-
znaniu.	 Impreza	 ma	 charakter	 otwarty,	
a	 wstęp	na	nią	jest	wolny,	bezpłatny.

AKCJA SEGREGACJA
	 To	hasło	25	edycji	proekologicznej	akcji		Sprzątanie	Świata-Poznań	2018.	Na	
naszym	Osiedlu	odbędzie	się	w	dniu	22	września	2018	r.(sobota).	Worki	i ręka-
wice	będą	do	pobrania	w	siedzibie	Rady	Osiedla	w	czasie	dyżuru	w	każdą	środę	
w	godzinach	od	18.00-19.00	a także	w	dniu	akcji	w	godzinach	9.00-12.00.	Worki	

ze	śmieciami	będzie	można	skła-
dać	w	 wyznaczonych	miejscach,	
przy	skrzyżowaniu	ulic	Beskidz-
ka/	 Biskupińska,	 Chodzieska/	
Człuchowska,	 Sianowska/	 Łeb-
ska	a	także	na	ul. Wejherowskiej.	
Jednocześnie	 informujemy,	 że	
podczas	 akcji	 uczestnicy	 sprzą-
tają	 tereny	przestrzeni	otwartej,	
niezagospodarowane,	 a	 akcja	
proekologiczna	 ma	 służyć	 po-
sprzątaniu	terenów	publicznych,	
a	nie	„własnego	podwórka”.	Ser-
decznie	zapraszamy		do	udziału	
w	akcji	.

Witold	Puchalski

Kierski Festiwal

	 W	tym	roku	na	dla	odmiany	planowa-
na	jest	jedna	trasa	o	długości	około	10 ki-
lometrów	 i	 wieść	 będzie	 w	 większości	
drogami	 leśnymi	 i	 mało	 uczęszczanymi	
odcinkami	dróg	publicznych:	Smochowi-
ce	ul	Leśnowolska	–	teren	lasów	Poznań-
skich	–	ulica	Nad	jeziorem	wzdłuż	Jeziora	
Kierskiego	-	ul. Chojnicka	–	meta	Stajnia	
Kaliński	ul.	Sanatoryjna	9	Poznań.
	 Organizatorzy	 przypominają,	 że	
zgłoszenia	 na	VII	 Rajd	Rowerowy	 pn”	
Dbamy	 o	 nasze	 Osiedla”	 z	 podaniem	
ilości	osób	należy	dokonać	do	14.09.2018	
godz.15.00	drogą	elektroniczną	na	adres	
rbloszyk@wp.pl	 lub	 pod	 następującymi	
numerami	 telefonów:	 798  555	 673	 oraz	
602	 463	 586.	 Uczestnicy	 mogą	 również	
dokonać	zapisu	na	rajd	bezpośrednio	na	

starcie	imprezy,	jednakże	w	tym	przypad-
ku	organizatorzy	nie	gwarantują	wszyst-
kich	świadczeń	na	mecie	imprezy.	Wszel-
kie	informacje	można	uzyskiwać	również	
pod	wskazanymi	numerami	telefonów.
	 Przejazd	rowerowy	stanie	się	również	
okazją	 do	 krótkiej	 wizyty	 w	 miejscach,	
które	doczekały	się	sfinalizowania	inwe-
stycji	będącej	rezultatem	wygranej	edycji	
budżetu	obywatelskiego.
	 Na	samej	mecie	czeka	na	uczestników	
ciepły	posiłek	 i	wiele	atrakcji,	wśród	nich	
zabawy	 i	 konkursy	 dla	 wszystkich	 uczest-
ników.	 Rodziny	 a  szczególnie	 najmłodsi	
będą	mieli	możliwość	uczestnictwa	również	
w animacjach	i przejażdżkach	konnych.
	 Nie	będzie	dla	nikogo	zaskoczeniem,	
że	wkrótce	 po	 pojawieniu	 się	 na	mecie	
rowerzystów	 teren	 Stajni	 Kaliński	 za-
mieni	 się	 w	wielką	 scenę	muzyczną,	 na	
której	wystąpią	 artyści	 a	wśród	nich	 ze-
społy:	„Good	Time”,	„Kari	Sal	&	Adam	
Bałdych”	oraz	gwiazda	Festiwalu	zespół	
„Raz,	Dwa,	Trzy”.
	 Niedziela	 to	 czas	 zawodów	w	wolty-
żerce,	cyklicznej	 imprezie,	która	podob-
nie	 jak	sobotnie	koncerty	 jest	wynikiem	
pasji	 i	 współpracy	 Mateusza	 i	 Huberta	
Kalińskich	i	Rad	Osiedli	z Kiekrza	i	Krzy-
żownik-Smochowic.
	 Uprzejmie	 informujemy,	 że	 podczas	
imprezy	mogą	 być	 wykonywane	 fotore-
lacje	 lub	 zapisy	 filmowe	 w	 celu	 rozpo-
wszechniania	w	różnych	formach	m.in.	za	
pośrednictwem	stron	internetowych,	ma-
teriałów	 informacyjnych	oraz	publikacji,	
co	tym	samym	wiąże	się	z	rozpowszech-
nianiem	wizerunku	osób	uczestniczących	
w	wydarzeniach.	
	 Działania	 te	 mają	 na	 celu	 promocje	
naszego	osiedla	i	mogą	stać	się	zachętą	do	
wparcia	różnego	rodzaju	inicjatyw	miesz-
kańców	na	terenie	naszego	regionu.	
	 Organizator	 prosi	 o	 zapoznanie	 się	
z	 regulaminem	 imprezy,	 który	 dostęp-
ny	 jest	 na	 portalu	 Facebook	 -	 stronie	
internetowej	 Organizatora	 Stowarzy-
szenia	 na	 Rzecz	 Ochrony	 Zachodnie-
go	 Klina	 Zieleni	 w	 Poznaniu:	 https://
www.facebook.com/Stowarzyszenie-
na-rzecz-ochrony-Zachodniego-Klina-
Zieleni-w-poznaniu-139393339594763/	
oraz	 stronach	 podmiotów	 wspiera-
jących	 Klubu	 Turystyki	 Rowerowej:	
Sigma”	 www.ktrsigma.com.pl,	 oraz 
Rady	Osiedla	Krzyżowniki-Smochowice 
www.krzyzowniki-smochowice.pl.	

Robert	Błoszyk
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