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SMOCHY FESTIWAL 2018

09 - 10 / 06 / 2018
13.00 - 24.00 / Krzyżowniki - Smochowice
/ ul. Braniewska - Obiekt Sportowy
To już trzecia edycja Festiwalu. Tym razem Smochy Festiwal tak jak Jeżyckie Kino Plenerowe sfinansowane zostaną
ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - dzięki głosom mieszkańców i zaangażowaniu wielu ludzi. Przez
dwa dni Festiwalu będzie dużo dobrej muzyki, działań artystycznych, zabawy, konkursów. Będzie okazja do zaprezentowania młodych talentów; solistów, zespołów. Zadebiutują
też na dużej scenie przedszkolaki. Wszystko to w miłej, piknikowej atmosferze.
Gwiazdami obu wieczorów będą VARIUS MANKS & KASIA STANKIEWICZ, DŻEM oraz wielu innych. Organizatorami Festiwalu są Miasto Poznań, Estrada Poznańska
i Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice, Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak i Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Grzegorz Ganowicz .Dokładny harmonogram już wkrótce.
Opr. Red.

Szanowni Mieszkańcy, zapraszamy do
PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt mieści się w siedzibie
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice przy ulicy Muszkowskiej 1a (wejście od ulicy
Ownickiej, przy przychodni).

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
•
dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•
dla młodzieży do 26. roku życia,
•
dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat,
•
dla kombatantów i weteranów,
•
dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny,
•
dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę,
•
dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
		
- katastrofa naturalną,
		
- awarią techniczną,
		
- klęską żywiołową.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek
w godzinach 13:00 - 17:00,
wtorek i czwartek
w godzinach: 9:00 - 13:00
Jest to jedyny punkt w tej części Poznania.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Naszego Osiedla oraz
sąsiadów z Osiedli Kiekrz,
Strzeszyn, Podolany, Wola
i innych oraz sąsiadujących
miejscowości Baranowo, Przeźmierowo, Chyby, Napachanie, Pawłowice, Rogierówko,
Tarnowo Podgórne i innych do
skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

•
prawa pracy,
•
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
Nieodpłatnej pomocy prawnej
•
ubezpieczenia społecznego,
udzielają adwokaci i radcowie
•
spraw karnych,
prawni.
•
spraw administracyjnych,
•
spraw cywilnych,
•
spraw rodzinnych,
•
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
•
związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy
kobiet w ciąży),
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
•
•
•
•
•
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sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych,
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
Opr.Red

Sprawozdanie z wydarzeń
na Osiedlu oraz pracy Rady Osiedla
Od miesiąca marca odbyły się kolejne 4 sesje Rady
Osiedla na których uchwalono m.in. zmiany w planie wydatków Osiedla na rok 2018, wniosek do ZDM o zmianę
lokalizacji znaku zakazu postoju oraz dokonano zmian
na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Osiedla
a także w składzie redakcyjnym gazety Nasze Krzyżowniki -Smochowice.
W ramach cyklu wykładów pt. FORTYFIKACJE
W KRAJOBRAZIE MIASTA odbył się 20 kwietnia wykład „Zbąszyń zapoznana twierdza” oraz 18 maja w siedzibie Rady Osiedla „Brody wołyńska twierdza” Stanisława Koniecpolskiego - wykład wygłosi prof. Jerzy Stiler.
Do publicznego wglądu był wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni dla rejonu
ulicy Wirskiej.
Trwają prace projektowe nad nowym placem zabaw
i strefą rekreacyjną przy ul. Przytocznej.
Dnia 17 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli RO
Przemysława Polcyna i Witolda Puchalskiego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w sprawie
rozbudowy monitoringu miejskiego w obszarze osiedla
Krzyżowniki-Smochowice. Przyjęto do realizacji montaż
kamer w rejonie ulic Brodnicka/Maszewska /Myśliborska.
W dniu 17 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami
ulic Elbląskiej i Polanowskiej w sprawie ustalenia założeń projektowych dla Projektu budowy ul. Elbląskiej na
odcinku od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej. Jest też
jeszcze kilka dobrych informacji dla mieszkańców, Stowarzyszenia budowy ulic Pucka na odcinku od ul. Braniewskiej do ul. Tczewskiej a także Stowarzyszenie budowy ulicy Polanowskiej na odcinku od ulicy Fromborskiej
do ul. Tczewskiej otrzymały wymagane fundusze a także
są już po etapie przetargowym ,gratulacje za duży wkład
w infrastrukturę Osiedla .
Do dnia 2 kwietnia przyjmowane były uwagi i wnioski
w zakresie konserwacji cieku Krzyżanka i rowu nr 9
Comiesięczne spotkanie w ramach programu BEZPIECZNA DZIELNICA-BEZPIECZNY MIESZKANIEC - zgłoszono problem z pojemnikami na odzież
używaną, które stają się z czasem dzikimi wysypiskami
śmieci .
Mobilny Komisariat Policji 3 razy w miesiącu pełni
dyżur na naszym Osiedlu w rejonie ulic Karlińska i Muszkowska.
1. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
czynny poniedziałek, środa i piątek godz. 13.00 - 17.00
a we wtorek i czwartek w godz. 9.00 - 13.00 w siedzibie
Rady Osiedla .
2. W dniach 13 - 14 kwiecień odbyła się na naszym Osiedlu proekologiczna akcja „Wiosenne Porządki” a także
z bioodpadami.
3. Przeprowadzono równanie dróg gruntowych m.in.
Pucka, Tczewska, Olsztyńska.

4. Trwają prace porządkowe wraz z nasadzeniami krzewów i montażem barierek na obiekcie rekreacyjnym
„Pumprack” i placu zabaw przy ul.Maszewskiej.
5. W dniach 19-20 maja XX Wyścig kolarski. 19 maja ulicami naszego osiedla a 20 maja jazda na czas w Złotnikach.
6. VI SMOCHOWICKI BIEG PO ZDROWIE – 26 maja
7. SMOCHY FESTIWAL 9-10 czerwca – gwiazdami
będą w sobotę zespół DŻEM a w niedziele Varius Manx
z Kasią Stankiewicz
8. Turniej piłkarski o Smoczy Puchar 16 czerwca
9. Turniej tenisowy SMOCHY CUP 16 - 17 czerwca
10. KINO PLENEROWE 22.06 - 31.08 –w każdy wakacyjny piątek
11. Rajd Rowerowy i Festiwal Kierski 15 - 16 września
Inwestycje i remonty – Ulica Lęborska, dokończenie
utwardzenia pobocza. Remont jezdni i pobocza na ul.
Chodzieskiej na odcinku od ul.Budzyńskiej do ul .Sianowskiej. Remont chodnika na ul Budzyńskiej. Remont
chodnika na ul. Trzebiatowskiej od posesji 16 do 26.
Remont chodnika na ul. Gorajskiej na odcinku od ul.
Mrowińskiej do ul. Prusimskiej. Chodnik na ul. Człuchowskiej po stronie południowej od nr.37 do 45 a po
północnej od przejścia dla pieszych do przejazdu kolejowego . Progi zwalniające na ul. Człuchowskiej między
mijankami - na ul .Myśliborskiej, Czarnkowskiej, Maszewskiej i Leśnowolskiej oraz 2 komplety poduszek
berlińskich na ul. Sianowskiej na odcinku od ul. Chodzieskiej do ul. Santockiej. Opracowanie projektu przebudowy ulic; Mrowińskiej i Przybrodzkiej, Białośliwskiej.
Budowa ul. Leśnowolskiej na odcinku od ul. Sianowskiej
do ul. Łagowskiej. Utwardzenie nawierzchni ul. Trzebiatowskiej na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej
oraz ul. Tczewskiej na odcinku od ul .Trzebiatowskiej do
ul.Lubowskiej . Projekt i budowa ul. Elblaskiej na odcinku od ul.Puckiej do ul .Polanowskiej oraz ul. Polanowskiej od ul. Santockiej do ul. Fromborskiej. Trwają prace
nad projektem przebudowy układu drogowego w rejonie
ulic Karlińska, Muszkowska, Sułowska i Lemierzycka realizacja zadania w 2019 r. Powstała koncepcja a następnie
jest w realizacji projekt ronda przy wiadukcie na ul. Santockiej.

Opr. Witold Puchalski
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ZIELONY POZNAŃ
– 25 jubileuszowa edycja konkursu
Zapraszamy serdecznie do włączenia się do tegorocznej edycji konkursu. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Poznania, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów. Zgłaszane przez uczestników obiekty muszą znajdować się na terenie miasta Poznania. Regulamin oraz
karty zgłoszeń dostępne są w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Muszkowskiej 1a, zgłoszenia komisja konkursowa
przyjmuje od 12 maja do 20 czerwca br. Dla wszystkich uczestników konkursu na etapie osiedlowym są przewidziane nagrody a najładniejsze obiekty zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu na szczeblu miejskim. Zachęcamy
do udziału, tym bardziej że jako Osiedle mamy już kilku laureatów w poprzednich edycjach konkursu a w dwóch
przypadkach nawet zwycięzców w kategorii ogrody przydomowe.
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O możliwościach, jakie stwarza nam w dzisiejszych czasach własny ogród, lub choćby
taras, o wartości zieleniny, owoców, ziół i tym samym zdrowia oraz szacunku do natury opowiada nasza sąsiadka, mieszkanka poznańskich Smochowic, Ewa Kraft-Pawlak
- miłośniczka i propagatorka naturalnych, także staropolskich metod pielęgnowania
zdrowia i czerpania radości z życia w zgodzie z naturą.
Rozmawia: Dorota Matkowska – Radna Osiedla
Zdjęcie: Archiwum prywatne Ewy Kraft-Pawlak „Majowe zbiory lubczyku”
Dorota: Zdecydowałaś kilka lat temu, by wraz z rodziną zamieszkać na Smochowicach. Czy był to przypadek,
czy świadomy wybór?
Ewa: Jak najbardziej świadomy wybór. Znam te rejony od dziecka. Uważam Smochowice i Krzyżowniki
za najpiękniejsze miejsce do życia w obrębie Poznania
i okolic. Dogodny dojazd do centrum miasta, rozbudowana infrastruktura osiedla, a jednocześnie wyjątkowa bliskość natury oraz wiele możliwości do uprawiania sportu
to ogromne atuty.
Dorota: Skąd wzięła się u „miastowej” fascynacja roślinami, ziołami, naturalną medycyną?
Ewa: Miałam wspaniałych dziadków, którzy prowadzili gospodarstwa rolne w Wielkopolsce. Od najmłodszych
lat spędzałam z nimi wakacje. Pomagałam przy zwierzętach, w sadach, warzywnikach i na polach. Przekazali mi
wiele cennych wskazówek, a także roślin i ziół. Pewnie
dzięki temu tak pięknie i plennie rosną teraz w moim
ogrodzie. Ponadto po ukończeniu edukacji pracowałam
przez ponad 2 lata w Zielarni Ojca Andrzeja Cz. Klimuszko, na stanowisku konsultanta do spraw kontaktów
z klientami. Ukończyłam także Państwowy Kurs z Zakresu Towaroznawstwa Zielarskiego, w Instytucie Roślin
i Przetworów Zielarskich w Poznaniu. Niezmiennie, od
lat zgłębiam tajniki wiedzy o naturze, wpływie żywienia,
roślin, ziół na zdrowie. Dzielę się nią na facebookowej
stronie „Moc Zdrowia”.
Dorota: W mieście mamy niewielkie możliwości w porównaniu z gospodarstwem rolnym.
Ewa: Mamy mały ogród, ok. 400m2. A jednak rośnie
u nas ok. 15 drzew owocowych, ok. 15 krzewów owocowych, krzewy i byliny o zdrowotnych właściwościach,
wiele ziół, a nawet 6 rodzajów winogron, pnącza kiwi
i schisandry. Jest też miejsce do wypoczynku, dla dzieci,
warzywnik oraz spory kompostownik. Obecnie wprowadzamy w życie niektóre elementy permakultury, np. naturalną ściółkę, obfitującą w cenne składniki odżywcze.
„Dla chcącego nic trudnego”.
Dorota: Jak okiełznać choroby i szkodniki przy takiej
ilości roślin?
Ewa: Nie używamy chemii. Podnoszenie odporności
roślin poprzez ich właściwe zasilenie jest o wiele ważniejsze niż opryski, dokładnie tak jak u ludzi.

Warto posiadać w ogrodzie wydzielone miejsce na
kompost. Wystarczy niewiele, średnio 2 cm kompostu
należy rozsypać wokół roślin, lub rozłożyć w miejscu sadzenia jednorocznych ziół i warzyw.
Wiele się dziś słyszy, iż w ciągu ostatnich 10 lat zawartość witamin i minerałów m.in. w warzywach i owocach spadła o ok. 60-80%. Dlatego nie zapominajmy, że
również my na tym skorzystamy, gdyż spożyjemy plony
o wyższej wartości zdrowotnej.
Dorota: Warte przemyślenia i wprowadzenia w życie.
Może zaproponujesz nam na koniec jakieś praktyczne
wskazówki?
Ewa: Człowiek uczy się cały czas. Świadomość tego, co
daje nam natura oraz możliwości jakie mamy, są często
niedoceniane, a jednocześnie wręcz nieocenione. Dlatego mam propozycję dla naszej społeczności Smochowicko-Krzyżownickiej, aby np. utworzyć na facebooku
grupę, na której moglibyśmy dzielić się doświadczeniami,
radami, pomysłami, dotyczącymi m.in. roślin, ziół, przetworów, a nawet wymieniać się sadzonkami i nasionami.
Dorota: Dziękuję za rozmowę.
Ewa: Dziękuję również.
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PRAWNIK RADZI
Czy można „przywrócić termin” do odrzucenia spadku?
Przyjęcie spadku po zmarłym nie
zawsze jest korzystne dla spadkobierców. Należy pamiętać o tym, że w skład
spadku wchodzą nie tylko prawa, ale
także obowiązki majątkowe zmarłego,
w tym długi, których spadkodawca nie
spłacił (art. 922 § 1 k.c.).
W przypadku, gdy w skład spadku
wchodzą długi, spadkobiercy mogą
skorzystać z uprawienia do odrzucenia
spadku. Można to jednak uczynić w ściśle określonym terminie. Zgodnie bowiem z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie
o odrzuceniu spadku może być złożone
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Dla spadkobiercy
ustawowego powołanego w pierwszej
linii będzie to z zasady data, w której
dowiedział się o śmierci spadkodawcy.
Jeżeli zaś chodzi o spadkobiercę usta-

wowego powołanego w dalszej kolejności, to bieg terminu rozpocznie się
od dnia, w którym dowiedział się on, że
wyprzedzający go spadkobierca utracił
tytuł powołania do dziedziczenia, np.
że odrzucił spadek.
Powstaje pytanie, co w wypadku,
gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie,
pozostając w błędnym przekonaniu,
że spadkodawca nie miał żadnych długów, a po upływie terminu do złożenia
tego oświadczenia pojawią się wezwania do zapłaty.
Można wówczas spróbować „przywrócić termin” do złożenia oświadczenia
o odrzuceniu spadku. W tym celu należy
złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie
uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w przedmiocie
odrzucenia spadku, wskazując jednocze-

śnie, że pozostawało się pod wpływem
błędu co do istnienia długów spadkowych (art. 1019 § 1 pkt 1 k.c.). Celem powołania się na taki błąd należy wykazać,
że uzyskanie wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego było utrudnione lub niemożliwe i to pomimo dochowania należytej staranności.
Prawo do złożenia wskazanego
wniosku wygasa po upływie roku od
momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o błędzie (art. 1019 § 1 pkt
1 k.c. w zw. z art. 88 § 2k.c.).

Aleksandra Frydrych-Walkiewicz
adwokat

Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste
Seniorzy są najbardziej narażoną grupą osób na wszelkiego rodzaje kradzieże oraz oszustwa.
Nie daj okazji złodziejowi!
• Nie pokazuj zawartości portfela.
• Zachowaj szczególną ostrożność przy pobieraniu pieniędzy z bankomatu (nie pokazuj kwoty oraz nie przeliczaj pieniędzy publicznie).
• Podczas przejazdu komunikacją miejską oraz na zakupach
trzymaj torebkę pod pachą, nigdy nie na plecach.
• Nie wkładaj portfela do siatki z zakupami.
• Chroń swoje dokumenty.
• Nie zabieraj wszystkich dokumentów oraz pieniędzy na
zakupy, spacer i innego rodzaju wyjścia z domu.
• Nie rozmawiaj z osobami postronnymi na tematy związane z Twoją sytuacją osobistą (informacje te mogą być wykorzystane przy próbie oszustwa lub kradzieży).
Nasz dom nasza twierdza!
Seniorze! Nie wpuszczaj do domu każdej osoby podającej
się za pracownika instytucji lub firmy. Masz prawo prosić,
aby pracownik pokazał legitymację służbową lub telefonicznie sprawdzić cel jego wizyty w firmie. Jeśli nie musisz, to nie
przechowuj w domu dużych kwot pieniędzy ani wartościowych przedmiotów, a zwłaszcza w tzw. Typowych miejscach
(szafki kuchenne, bieliźniarki, barek).
Zanim otworzysz drzwi!
• Sprawdź przez wizjer w drzwiach lub okno, kto Cię odwiedził.
• Jeśli nie znasz odwiedzającej Cię osoby zapytaj o cel jego
wizyty oraz poproś o okazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej.
• Uchyl drzwi sprawdź uważnie okazany dokument, nie
zdejmując łańcuszka zabezpieczającego.
• W przypadku wątpliwości umów się na inny termin spraw-
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dzając uprzednio w danej instytucji wiarygodność odwiedzającego.
• Jeśli osoba staje się natarczywa zadzwoń po Policję
997/112 lub zaalarmuj otocznie. Postaraj się zapamiętać jak
najwięcej szczegółów.
• Jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę
samego w mieszkaniu, poproś sąsiada, aby Ci towarzyszył.
Jak działają oszuści?
• Metoda „na wnuczka” – oszust podaje się za członka rodziny informując, że pilnie potrzebuje pieniędzy na spłatę
zaciągniętej pożyczki, operacji dla chorego dziecka lub na
zakup mieszkania czy samochodu po okazyjnej cenie.
• Metoda „na oficera Policji” – oszust podaje się za policjanta prosząc o przekazanie pieniędzy na „tajną operację”.
• Metoda „na pomoc społeczną” – oszust podaje się za pracownika opieki społecznej, informując właściciela mieszkania, że została mu przyznana zapomoga w określonej kwocie.
• Metoda „na urzędnika” – oszust podaje się za pracownika gazowni, administracji, który okazuje sfałszowane dokumenty świadczące, że lokator musi dopłacić pieniądze za
mieszkanie, gaz, wodę lub ogrzewanie.
• Metoda „na akwizytora” – oszust podaje się za sprzedawcę, który oferuje różnego rodzaju towary lub proponuje
kupno „staroci”, które może posiadać właściciel mieszkania.
• Metoda „na rurę” – oszust podaje się za pracownika administracji informując właściciela, że zalewane jest mieszkanie
sąsiadów, wobec czego musi sprawdzić szczelność rur.
SENIORZE PAMIETAJ GDY OTRZYMASZ JAKIKOLWIEK TELEFON DOT. PRZEKAZANIA PRZEZ
CIEBIE PIENIĘDZY POWIEDZ TYLKO PROSZĘ ZADZWONIĆ ZA GODZINĘ
OPR.WZKiB

Plan imprezy
VI Smochowickiego Biegu Po Zdrowie
im. Bogdana Jańskiego
26 maja 2018r.
25.05.2018r. biuro zawodów weryfikacji zawodników w
budynku Szkoły Podstawowej nr 57, Poznań, ul. Leśnowolska 35 w godzinach 17:00 – 20:00
26.05.2018r. biuro zawodów weryfikacji zawodników
w budynku Szkoły Podstawowej nr 57, Poznań, ul. Leśnowolska 35 w godzinach 7.30–12.30, biuro dla biegu na 5 km i 10 km czynne do godziny 9.20; biegu na
2500m do godziny 11.15, biegu na 200m, 400m, 600m
do godziny 11.45.
9:40 – trening przed biegiem głównym
10:00 – start biegu głównego na 5km i 10 km
11:15 – start loterii fantowej
11:30 – trening przed biegiem młodzieżowym i dziecięcym
11:40 - bieg na 2500 m (młodzież rocznik 2006-2003)
12:00 – trening przed biegiem dziecięcym
12:10 – bieg na 200 m (dziewczynki rocznik 2012
i młodsze)
bieg na 200 m (chłopcy rocznik 2012 i młodsze)
12:20 – bieg na 400 m (dziewczynki rocznik 2011-2009)
bieg na 400 m (chłopcy rocznik 2011-2009)

12:30 – bieg na 600 m (dziewczynki rocznik 2008-2007)
bieg na 600 m (chłopcy rocznik 2008-2007)
12:45 – wręczenie nagród biegu głównego
13:00 – wręczenie nagród biegu młodzieżowego i dziecięcego
13:15 – koniec imprezy
Rozdanie medali oraz występy artystyczne odbędą się
na kortach tenisowych za budynkiem szkoły.
W czasie trwania festynu:
10:00-13:30
- Drużyna Szpiku przeprowadzi akcję edukacyjną i zachęci nas do bycia dawcą szpiku;
- zbiórka pieniędzy na leczenie Alberta Kasztelana
ucznia Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu
– wielki dmuchany tor przeszkód dla najmłodszych,
- kawiarenka i pyszne domowe ciasta,
Serdecznie zapraszamy
Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
Szkoła Podstawowa nr 57, im Józefa Kostrzewskiego
UKS Smoki

Turniej tenisa ziemnego
SMOCHY CUP 2018
16 - 17 / 06 / 2018
Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
zaprasza do udziału w Turnieju tenisa ziemnego
amatorów, dzieci, kobiety i mężczyzn.
Mecze zostaną rozegrane na kortach Obiektu
Sportowego przy ul. Braniewskiej.
Dzieci startują o godz. 10.00,
dorośli o godz. 15.00.
Organizatorem jest Centrum
Współpracy i Integracji Obywatelskiej CWIO.
Udział w Turnieju jest bezpłatny.
Zgłoszenia na Turniej przyjmowane będą
od 21 maja poprzez formularz elektroniczny
na stronie Rady Osiedla
www.krzyzowniki-smochowice.pl
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