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Drodzy Mieszkańcy,
to już ósma edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, kiedy to będziemy współdecydować o przeznaczeniu części budżetu Miasta Poznania. Co to
oznacza? Tylko od Nas zależy, czy zgłoszone projekty będą sfinansowane - a dokładniej, od oddania swojego głosu na określone
projekty. Projekty, które nie zbiorą wystarczająco dużo głosów - odpadają. Takim przykładem są SMOCHY FESTIWAL czy JEŻYCKIE KINO PLENEROWE,
które nie odbędą się w tym roku, a były finansowane właśnie z PBO.
CO i KIEDY MOŻEMY ZROBIĆ:
GŁOSOWANIE odbędzie się od 27 września do 21 października 2019 r.
Można to zrobić drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie
serwisu PBO20 lub w uruchomionych na ten czas specjalnych punktach
do glosowania.
JAK GLOSOWAĆ
- każdy może głosować tylko raz oddając 1 głos na projekt ogólnomiejski
i maksymalnie 2 głosy na projekty rejonowe,
- w przypadku osób niepełnoletnich formularz musi być uzupełniony przez
rodziców/ opiekunów.
W następnym, wrześniowym wydaniu gazetki przybliżymy Państwu zgłoszone
projekty osiedlowe.

Projekt okładki
Dorota Matkowska

Sprawozdanie z wydarzeń na Osiedlu
oraz pracy Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
1.

24 marca 2019 r. odbyły się wybory do Rady Osiedla,
kandydatów było 23, a wybrano 15 osób, frekwencja w wyborach wyniosła 12%.

2.

Sesja inauguracyjna VIII kadencji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice odbyła się 25 kwietnia w Sali sesyjnej
przy Placu Kolegiackim. Sesja poprowadził Przewodniczący
Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Przewodniczącym Rady
Osiedla został wybrany Przemysław Polcyn.

3.

Kolejna sesja Rady Osiedla odbyła się 6 maja, na której
zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Robert Błoszyk i Andrzej Dłutkowski. Został wybrany także Zarząd Rady
Osiedla. Przewodniczącym został wybrany Witold Puchalski,
a na zastępców Przewodniczącego zostali wybrani Maciej Bedyński i Dorota Matkowska, a członkami Zarządu zostali Robert Radecki i Magdalena Ratajczak.
W czasie sesji m.in. zaopiniowano uchwałę Rady Miasta
Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:
Doliny Bogdanki, w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu
i planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Wichrowej. Powołano redakcje czasopisma osiedlowego Nasze Krzyżowniki-Smochowice,
wyznaczono stałych przedstawicieli Osiedla do kontaktów
z Radą Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, przeglądów obiektów na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania, komisji ds. oceny obiektów w ramach konkursu Zielony
Poznań, zespołu ds. realizacji zadania z PBO 2019-PLAŻOJADA- 2, do kontaktów z ZDM, spraw dotyczących miejsc pamięci i historycznych, ochrony powietrza, mieszkańców obywatelstwa ukraińskiego, kontaktów z Policją i Strażą Miejską.

10.

Proekologiczna akcja WIOSENNE PORZĄKI 2019,
odbyła się 6 kwietnia pod hasłem TU NIE BYĆ SZUSZWOL
ANI TYŻ FLEJA – NIE SPRZĄTA PO SOBIE INO TULEJA.

11.

Rozpoczęto prace budowlane ulic Łebska, Kociewska,
Łagowska i Żukowska. W związku z pracami budowlanymi na
wspomnianych ulicach mogą nastąpić czasowe utrudnienia
w ruchu oraz wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

12.

Został wykonany projekt budowy ulic Trzebiatowskiej na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej oraz
ul. Tczewskiej od ul. Trzebiatowskiej do ul. Lubowskiej,
projekt jest dostępny na stronie internetowej Rady Osiedla
www.krzyzowniki-smochowice.pl projekt organizacji ruchu
i projekt budowlano-wykonawczy. Przewidywany termin rozpoczęcia procedur przetargowych lipiec 2019.

13.

Przeprowadzona została realizacja zadania Bezpieczna droga do szkoły, wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka
wraz z chodnikiem w ciągu ulicy Łagowskiej do ulicy Kościerzyńkiej.

14.

Centrum Współpracy i Integracji Obywatelskiej CWIO przeprowadziło warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych w Centrum Kultury SCHRON przy ul. Słupskiej.

15.

W lipcu będzie realizowany kolejny etap rozbudowy
strefy rekreacyjnej przy ul. Przytocznej, zadanie realizowane
jest poprzez pozyskany grant przez Radę Osiedla.

16.

4.

Na placu zabaw przy ul. Żuraszka zostanie zamontowana nowa karuzela, a na placu zabaw przy ul. Architektów
uzupełniona piaskiem strefy bezpieczeństwa i zostaną zamontowane 2 nowe ławki.

5.

Zaplanowane na ten rok są także prace konserwacyjne płyty boiska przy ul. Braniewskiej, a także wymiana siatek na bramkach na boisku wielofunkcyjnym i uszkodzonych
siedzisk na trybunie.

PUNKT NIODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, czynny w siedzibie Rady Osiedla w poniedziałek, środę, piątek
w godzinach 13.00-17.00, a we wtorek i czwartek w godzinach
9.00-13.00.
Comiesięczne spotkania w ramach akcji Bezpieczna
Dzielnica - Bezpieczny Mieszkaniec z Policją i Strażą Miejską.

6.

Mobilny Komisariat Policji będzie pełnił dyżur 21 maja
w godz. 13.00-19.30 w rejonie ulic Karlińka, Muszkowska.

7.

Raz w miesiącu odbywa się przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych, znajdujących się na naszym Osiedlu.

8.

Przeprowadzono równanie dróg gruntowych na naszym
Osiedlu, po uprzednim zgłoszeniu, a także odpiaszczenie jezdni i w ramach bieżącego utrzymania ulic naprawa uszkodzeń.

17.
18.

Sesje Rady Osiedla niezależnie od doraźnych odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca, kolejna planowana
jest na 3 czerwca od godz. 19.00. Dyżur pełniony jest w siedzibie RO w każdą środę w godz.18.00-19.00 w czasie którego
czynny jest telefon 786208910, można też przesyłać tematy
spraw na maila porządek@rada.org.pl

9.

Trwa cały czas akcja rozprowadzania Pudełka Życia można je pobierać w bibliotece, a także w czasie dyżuru rady
osiedla w każdą środę w godz. 18-19.
Opr. Witold Puchalski
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Budowa ulic Łebskiej, Kociewskiej,
Łagowskiej i Żukowskiej
Nadeszła wiekopomna chwila, na początku maja ruszyły prace budowlane na wymienionych w tytule ulicach. Dużo wody
upłynęło w cieku Krzyżanka od momentu rozpoczęcia przygotowań do tej inwestycji, praktycznie prawie 10 lat trwała walka
o realizację inwestycji, rozpoczęło je Stowarzyszenie Budowy
ulic Łebskiej i przyległe, które wniosło bardzo duży wkład w prace nad przygotowanie inwestycji, zrealizowano miedzy innymi
oświetlenie, ale problemy związane z wykupem dwóch działek,
które znajdowały się w pasie drogowym były już nie do pokonania. Cztery lata temu Rada Osiedla przeznaczyła całą pulę budżetu z tzw. 4-latki na inwestycje drogowe na naszym Osiedlu,
wykonano projekt i wszelkie potrzebne zezwolenia i na początku
roku 2019 ogłoszono przetarg, który wyłonił wykonawcę tej inwestycji. Ulice, na których będzie przeprowadzona inwestycja, są
obecnie ulicami osiedlowymi o nawierzchni gruntowej, ich odwodnienie odbywało się powierzchniowo. Po przebudowie będą
wyposażone w kanalizację deszczową i pokryje je szara kostka
betonowa. Prowadzenie robót będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i z utrudnieniami
z dojazdem do posesji. Prace rozpoczną się od budowy kanalizacji deszczowej na ul. Kociewskiej na odcinku od ul. Łebskiej w
kierunku ul. Oliwskiej, termin zakończenia prac na tym odcinku

koniec sierpnia. Pod koniec maja rozpoczną się prace budowy
ulicy i kanalizacji na ul. Kociewskiej kierunku ul. Słupskiej. Ten
odcinek ma być gotowy jako pierwszy, jeszcze w czerwcu. Od
końca maja do połowy lipca będą też prowadzone prace na odcinku ul. Łebskiej między Słupską a Kociewską. Około połowy
czerwca mają rozpocząć prace na ul. Żukowskiej oraz na odcinku
ul. Łebskiej od ul. Kociewskiej do ul. Łagowskiej. Te pierwsze
mają się zakończyć jeszcze w lipcu, zaś drugi na początku września. Od pierwszej połowy lipca do połowy sierpnia drogowcy
mają budować odcinek ul. Łagowskiej pomiędzy ul. Słupską
a Łebską. Jej pozostała część ma powstać od drugiej połowy lipca
do drugiej połowy września. W połowie lipca rozpoczną się prace
na południowym odcinku ul. Łebskiej od skrzyżowania z ul. Łagowską w stronę ul. Sianowskiej, ten odcinek ma
być gotowy jako ostatni na początku października.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i zrealizowania inwestycji, wymieniać nie będę, bo
jeszcze kogoś pominę, ale ta inwestycja napawa
nas wszystkich wielką radością. Warto być cierpliwym i pokonywać wiele trudności, aby jednak Opr. Witold
Puchalski
osiągnąć cel, jakim była realizacje inwestycji.

GRANT ZREALIZOWANY
– BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
W kwietniu zostało zrealizowane zadanie – Bezpieczna droga do szkoły, wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz
z chodnikiem w ciągu ulicy Łagowskiej do ul. Kościerzyńskiej.
W ramach konkursu grantowego na rok 2017 Rada Osiedla
pozyskała środki finansowe na wykonanie tego zadania w oparciu o dwa projekty – Budowy przepustu na cieku Krzyżanka
i Budowy chodnika w ciągu ul. Łagowskiej. Realizacja tego za-

dania ułatwi komunikacje pieszo-rowerową w zachodniej części osiedla, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo dzieci
uczęszczających do szkoły nr 57 przy ul. Leśnowolskiej i będzie
alternatywą w pominięciu ul. Sianowskiej.
Dodatkowo realizacja tego zadania świetnie wpisuje się z realizacja inwestycji budowy ulicy Łebskiej i przyległe, a przede wszystkim z połączeniem z ul. Łagowską w kierunku ul. Słupskiej.
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Mecenas (czy), Radca Prawny, Adwokat
czy Obrońca
Jak zwracać się do osoby pełnomocnika
w sądzie, kim jest i jaką pełni rolę? Zwyczajowo do tzw. profesjonalnych pełnomocników, tj. do adwokata i radcy prawnego (możliwe również, że do doradcy podatkowego
i rzecznika patentowego występujących przed
sądem) zwracamy się tytułując go „Mecenasem”. Tytuł ten nie opiera się na definicji ustawowej, ale jest przejawem tradycji.
W społeczeństwie, co wynika z badań,
istnieje mała świadomość co do rozróżnienia
czym różni się zakres uprawnień, jak i sam zawód, radcy prawnego od adwokata. Adwokat
to zawód z dłuższą historią i zawsze stanowił
synonim obrońcy w procesie karnym. Radca Prawny działający na podstawie ustawy
z 1982 r. początkowo kojarzony był jako zawód gorszej kategorii i łączono go z obsługą prawną jednostek gospodarki
uspołecznionej z czasów PRL. Dla wykonywania tych zawodów prawniczych zasadniczo należy ukończyć studia, odbyć
kilkuletnią aplikację i zdać egzamin zawodowy przygotowany
przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Ogólnie rzecz ujmując w ciągu ostatnich 30 lat zawód radcy prawnego wyewoluował (co wynikało równolegle ze zmian
ustawowych, jak i zmian społeczno-gospodarczych i wynika-
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jących z nich potrzeb) w profesję równorzędną zawodowi adwokata. Ostatnio przyznane
uprawnienia to możliwość występowania
w roli obrońcy. Obecnie w zakresie uprawnień
i możliwości zawodowych, w szczególności
w zakresie reprezentowania przed sądem, oba
omawiane zawody są tożsame. Obie grupy
zawodowe posiadają niezależny samorząd
zawodowy: Krajowa Izba Radców Prawnych
(www.kirp.pl); Naczelna Rada Adwokacka
(www.nra.pl).
Pomimo tego, w społeczeństwie padają pytania skierowane do radców prawnych:
„Kiedy Pan/Pani w końcu zda egzamin na
adwokata?”; a na stronach www poważnych
serwisów biznesowych można przeczytać, że
radca prawny nie może być obrońcą albo nie może reprezentować strony w sprawie rozwodowej.
Klasyczny podział, który występował niejako u zarania
współistnienia zawodów zakładał, że adwokat zajmował się
obsługą obywateli, tj. sprawy karne, rozwodowe i np. spadkowe, a radca prawny obsługą podmiotów gospodarczych,
obecnie przedsiębiorców. Obecnie takie dzielenie kompetencji
i rynku usług prawniczych jest niczym nieuprawnione.
Maciej Bedyński

Znajdziesz w bibliotece…
Majówka z książką; kiermasz majowy, nagłówki z gazet nawoływały, zachęcały …!
Niektórzy z Państwa pamiętają tę wspaniałą atmosferę tamtych dni. Tłumy spragnione spotkania z książką , z autorami. Na
ten czas na chwile zapominano, że półki są puste a po książkę trzeba stać w kolejce lub mieć znajomości w księgarni. Plac
Mickiewicza ożywał dosłownie i w przenośni.
Dziś książka jest ogólnie dostępna, jest wszędzie i tak różnorodna jak to tylko możliwe w formie i w treści. I coraz trudniej
odnaleźć się w tym gąszczu możliwości! Może dlatego statystyki biją na alarm, że coraz mniej czytamy?!
Jakakolwiek jest przyczyna, prawdziwemu smakoszowi literatury nic nie zastąpi szelestu kartek, zapachu farby drukarskiej
lub kurzu bibliotecznego.
Jest maj, przyroda zachęca do czytania natury spacerem,
rowerem, jakkolwiek.
Trudno z tym konkurować, dlatego tym razem zaproponuję Państwu tylko dwie książki - jedną dla starszych i jedną dla
młodszych.
Lato za pasem i wielu z Nas snuje już wizje wakacyjnych
podróży.

Taką podróżą jest książka Karola Górskiego: PobiedziskaGniezno - Poznań: Impresje z dalszej i bliższej przeszłości. Wielu z Państwa z pewnością zna Autora osobiście; jest sąsiadem,
znajomym, mieszkańcem Smochowic. Co urzeka w tej książce?
Pasja i mówienie o sprawach, o których nie tylko nie wolno zapomnieć – trzeba o nich pamiętać wciąż i wciąż.
Pozycją dla młodszych, chociaż nie tylko, jest książka Klausa Hagerupa i Lisy Aisato - O dziewczynce, która chciała ocalić
książki. Ilość książek w bibliotekach wzrasta, czekamy na nowości a przecież biblioteki nie są z gumy, co się dzieje z książkami, które się nie mieszczą – jeśli się nie mieszczą? Niby proste,
większość „zabija” miłość czytelniczą, ale są i takie, które nie
miały tyle szczęścia. Książki ulegają modom i mody bywają dla
książek okrutne. Przemilczane cierpliwie czekają na swoją szansę, która może nigdy nie nadejść. Często niezasłużenie.
I taką szansę próbuje dla nich – zapomnianych książek- znaleźć bohaterka historii.
Bo jak powiedział Stanisław Jerzy Lec – Dzieło mówi samo
za siebie, jeśli ma do kogo.
Zapraszam do filii 16 B.R.
Małgorzata Szuman

W siedzibie Rady Osiedla odbywa się cykl wykładów profesora Jerzego Stillera
pt. OKRUCHY UMARŁEGO ŚWIATA-PERŁY i PEREŁKI WIELKOPOLSKI.
Tematem najbliższego wykładu, który odbędzie się
24 maja o godz. 18.00 będzie
PĘPOWO – PAŁAC Z MALARSKĄ PASJĄ,
a 28 czerwca

OKOLICE JEZIORA GÓRECKIEGO, PAŁAC GREISERA.
Serdecznie zapraszamy.
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Plac Zabaw przy ul. Przytocznej – rozbudowa
W zeszłym roku oddano do użytku nowy plac zabaw. Zrealizowano tym samym pierwszy etap jego budowy. Na wniosek Rady Osiedla pozyskano w ramach tzw. grantu (konkurs na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek Miasta (…)
dodatkowe w środki w kwocie niemal stu tysięcy złotych dla
realizacji: „Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy
ul. Przytocznej w Poznaniu”. Za realizację zadania odpowiada
Zakład Lasów Poznańskich. Na ten rok zaplanowano rozpoczęcie i zakończenie drugiego etapu.
Inwestycja będzie realizowana na tzw. łące wzdłuż ul. Przytocznej. Koncepcja i projekt zakładały początkowo, że urządzenia zabawowe będą zlokalizowane w północnej części terenu. W toku prac projektowych, za które odpowiedzialny był
Pan Jakub Gwizdała ze studia architektonicznego „thinking
architects”, zgodnie z ustaleniami z urzędem ogrodzony plac
zabaw dla dzieci został umieszczony po południowej stronie
łąki (niemalże przy granicy z lotniskiem). Obecna część placu zabaw jest ogrodzona i dobrze wkomponowuje się w istniejącą zieleń. Teren wokół i przy placu jest w większości
porośnięty trawą co nadaje mu charakter bardziej parkowy.
W pierwszym etapie zrealizowano urządzenia dla najmłodszych
użytkowników.
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Drugi etap przewiduje dalszą rozbudowę w stronę południowej części łąki. Przewidziane są ścieżki przeprowadzone
wzdłuż łąki między urządzeniami oraz ławki wraz z inną infrastrukturą. Planowane jest umiejscowienie urządzeń siłowni
zewnętrznej oraz dodatkowe urządzenia zabawowe, w tym dla
starszych dzieci.
Teren, na którym realizowane jest przedsięwzięcie jest
zarządzony przez Zakład Lasów Poznańskich (ZLP). Dyrektorowi należą się podziękowania za zgodę na realizację inwestycji oraz za okazane wsparcie w toku jej przygotowania. Podziękowania należą się również projektantowi Panu Jakubowi
Gwizdale.
Na marginesie można wspomnieć, że teren na którym realizowana jest inwestycja przeszedł przez ostatnie 30 lat poważną metamorfozę. Na początku lat 90-tych pas gruntu wzdłuż
ul. Przytocznej (teren zdewastowany) został przez mieszkańców uprzątnięty, zasiano trawę i dokonano nasadzeń. Przez ten
czas zielenią na tym terenie zajmował się jeden z mieszkańców ulicy Przytocznej. Ukończenie drugiego etapu siłowni zewnętrznej i placu zabaw będzie uzupełnieniem tego co zostało
rozpoczęte przez mieszkańców.
Maciej Bedyński

Planowane i realizowane roboty drogowe
Zakres prac
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 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

Etap prac (stan na dzień 15 maja 2019 roku)
Aktualnie trwają prace projektowe, planowany termin odbioru dokumentacji projektowej
- czerwiec 2019 roku, planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowalne lipiec 2019 roku, planowane zakończenie robót budowlanych - listopad 2019 roku.
Realizacja zadania obejmowała wykonanie przepustu żelbetowego oraz chodnika z kostki
betonowej (*). Odbiór techniczny odbył się 29 kwietnia, miesiąc przed planowanym odbiorem na koniec maja 2019 roku.
(*) w ramach wygranego grantu Rada Osiedla wskazała wykonanie oświetlenia oraz usytuowanie koszy na
śmieci, które to elementy nie znalazły się w projekcie wykonawczym – wyjaśniamy zaistniała sytuację w celu
uzupełnienia inwestycji o brakujące elementy.

Aktualnie trwają prace budowlane, planowany termin zakończenia wszystkich robót
listopad 2019 roku. Poszczególne terminy zakończenia prac:
• budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kociewskiej od Łebskiej w kierunku ulicy
Oliwskiej – planowane zakończenie prac koniec sierpnia,
• budowa ulicy Kociewskiej od ulicy Łebskiej do Słupskiej – planowane zakończenie
prac pod koniec czerwca,
• budowa ulicy Łebskiej od Słupskiej do Kociewskiej – prace od czerwca do połowy lipca,
• budowa ulicy Żukowskiej – prace od połowy czerwca do lipca,
• budowa ulicy Łebskiej od Kociewskiej do Łagowskiej – prace od połowy czerwca
do początku września,
• budowa ulicy Łagowskiej od Łebskiej do Słupskiej – prace od lipca do połowy sierpnia,
• budowa ulicy Łagowskiej od Łebskiej do cieku Krzyżanka – prace od połowy lipca
do połowy września,
• budowa ulicy Łebskiej od Łagowskiej do Sianowskiej – prace od połowy lipca do początku października.
Realizacja w planie zamówień Zarządu Dróg Miejskich, termin planowanego ogłoszenia
przetargu nieograniczonego na realizację zadania lipiec 2019 roku.
Trwają prace projektowe w oparciu o konsultowane z mieszkańcami koncepcję budowy
dróg oraz koncepcję kanalizacji deszczowej. Budowa ulicy planowana w kolejnym roku
po uzgodnieniu projektu budowlanego.
Trwają prace projektowe w oparciu o konsultowaną z mieszkańcami koncepcję budowy drogi.
Zakończone prace projektowe. Oczekiwanie na decyzję Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w sprawie wydania pozwolenia na wycinkę drzew przed przystąpieniem
do realizacji budowy.
Trwają rozmowy i uzgodnienia ZDM i PIM z PGNiG w zakresie wcześniejszej wymiany
infrastruktury gazowej do odbiorców gazu na odcinku planowanej przebudowy ulicy.

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji

TURNIEJU TENISOWEGO
SMOCHY CUP 2019
która odbędzie się

na kortach przy ul. Braniewskiej
7 WRZEŚNIA 2019.

Turniej odbędzie się w 2 kategoriach od godz. 10.00 dzieci,
a od 15.00 dorośli.
Zapisy będą przyjmowane do 3 września na maila tenis@rada.org,pl,
udział w turnieju jest bezpłatny, przewidziane są atrakcyjne nagrody.
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Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkanki i mieszkańców Poznania, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze
oraz podmioty gospodarcze do udziału w XXVI edycji konkursu ZIELONY POZNAŃ oraz do zmagania się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania
za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewacją i za najpiękniejszy ogród społeczny.
Zgłoszenia przyjmuje Rada Osiedla w czasie cotygodniowych dyżurów środowych w godz. 18.00-19.00 lub na maila porządek@rada.org.pl.
Cenne nagrody czekają.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji, tym bardziej że na naszym Osiedlu jest wiele pięknych przydomowych ogrodów itp. i kilka osiągnięć
w poprzednich latach, mamy się czym pochwalić, odwagi proszę państwa, warto podzielić się swoimi osiągnięciami na tej wspaniałej nie tylko zielonej płaszczyżnie.
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