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Szanowni Mieszkańcy!

Nazywam się 
Agnieszka Bi-
siorek. W 2013 
roku ukończyłam 
geologię na Uni-
wersytecie im. 
Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, 

natomiast w 2015 roku studia podyplo-
mowe o kierunku zintegrowany system 
zarządzania gospodarką odpadami. Na 
co dzień pracuję w firmie zajmującej 
się doradztwem z zakresu ochrony śro-
dowiska. Specjalizuję się w gospodarce 
odpadami.

Z wielką chęcią będę udzielać 
wsparcia Radzie Osiedla z zakresu 
ochrony środowiska. Mamy bardzo 
piękne osiedle, o które trzeba dbać, 
szczególnie o zieleń. Popieram zrów-
noważony rozwój czyli rozwój spo-
łeczno-gospodarczy z  zachowaniem 
równowagi przyrodniczej.

Minęło pięć miesięcy odkąd zostaliśmy rad-
nymi. Dla nas jest to czas bardzo intensywnej 
pracy, uczenia się nowych rzeczy i zbierania 
doświadczeń. Pomału, ale systematycznie pra-
cujemy na rzecz naszej osiedlowej społeczno-
ści. Nawiązujemy kontakty z Urzędem Miej-
skim, organizacjami pozarządowymi i radnymi 
z sąsiadujących z nami Osiedli. Również sami 
mieszkańcy zgłaszają się do pomocy w pra-
cach Radzie. Dziś przedstawiamy Agnieszkę 
Bisiorek, która zawodowo zajmuje się ochroną 
środowiska i w tym temacie będzie wspierała 
Komisję Ochrony Środowiska. Raduje nas to 
bardzo i czekamy na kolejnych chętnych do po-
mocy mieszkańców. 

Miło nam gościć Państwa na środowym dy-
żurze, gdzie bezpośrednio komunikujecie nam 
o swoich potrzebach i zgłaszacie uwagi co do 
naszej pracy. Powiemy krótko – jest co robić, 
ale nikt nie obiecywał i nie spodziewaliśmy się, 
że tak nie będzie. Dotąd odbyliśmy trzynaście 
sesji (powinniśmy odbyć jedną kwartalnie), na-
pisaliśmy kilka projektów i czekamy na wyniki 
naszych działań. Być może już zauważają Pań-
stwo pierwsze zmiany na Osiedlu? 

Udało nam się pozyskać przychylność Dy-
rekcji Biblioteki Raczyńskich, która to postano-
wiła oddać nam do dyspozycji kolejne pomiesz-
czenie do pracy, ale też jako właściciel budynku 
w którym mamy siedzibę, przeprowadzić grun-
towny remont. Prace rozpoczną się w drugim 
tygodniu października i potrwają około ośmiu 
tygodni. W tym czasie sesje i dyżury będą odby-
wały się w szkole, informacja będzie na naszej 
stronie WWW, Facebooku i w gablocie R.O.

Cieszą nas nasze małe i większe sukcesy, 
bo zawsze przekładają się na poziom życia na 
Osiedlu. W dzisiejszej, dość nietypowej gazet-
ce chcemy poprosić Państwa o oddanie głosu na 
projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2016. My napisaliśmy wnioski 
z projektami, ale cóż sam projekt bez głosów? 
Im więcej głosów oddanych, tym większa szan-
sa na jego realizację. Głosujmy i wspólnie wy-
grajmy je dla Osiedla. Dziękujemy!

Radni Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
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NASZE OSIEDLE, MÓJ ŚWIAT
Stowarzyszenie na rzecz solidarności społecznej „Podnieś głowę”

zaprasza  seniorów z Osiedla Krzyżowniki – Smochowice na warsztaty:
– literackie

- fotograficzne
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć  i zapisy :

e-mail biuro@podniesglowe.org
Tel 603 759 892, 506 511 160

Projekt „NASZE OSIEDLE, MÓJ SWIAT”
jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

Informacja
dla miłośników 
nordic walking
 Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie 
na Rzecz Zachodniego Klina Zieleni kontynuuje 
organizację comiesięcznych rajdów nordic wal-
kingu, które odbywają się w  pierwszą niedzielę 
po 20. każdego miesiąca. Zbiórka o godz. 12.00 
spod samu „Bartek”.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

NASZE OSIEDLE, MÓJ ŚWIAT
Stowarzyszenie na rzecz
solidarności społecznej

„Podnieś głowę” 
zaprasza chętne dzieci ( klasy V i VI )

oraz  młodzież (klasy I i II gimnazjum )
z Osiedla Krzyżowniki – Smochowice

na warsztaty:
– literackie

- fotograficzne
- grafiki komputerowej

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć
uczniowie w/w klas dostaną od wychowawców klas.

Zapisy:
e-mail biuro@podniesglowe.org

Tel 603 759 892, 506 511 160

 Projekt „NASZE OSIEDLE, MÓJ 
ŚWIAT”  jest współfinansowany ze 

środków Miasta Poznania.

Stowarzyszenie na rzecz

solidarności społecznej

„Podnieś głowę” 

zaprasza dzieci i młodzież

z Osiedla Krzyżowniki – Smochowice

na zajęcia sportowe

- judo – grupa gimnazjalna

- tenis ziemny – grupa początkująca

Szczegółowe informacje

dotyczące zajęć i zapisy

e-mail biuro@podniesglowe.org

Tel 603 759 892, 506 511 160

Poznański Budżet Obywatelski 2016
W tym roku już po raz czwarty mieszkańcy Pozna-

nia będą  decydować o tym, na co zostanie przeznaczona 
część budżetu miejskiego. Suma budżetu obywatelskiego 
wynosi 15 milionów złotych, projekty podzielone są na 
„ogólnomiejskie” i „dzielnicowe”, a w głosowaniu nad 

nimi będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Po-
znania, którzy ukończyli 16 rok życia (do 18 roku życia 
należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego) 
niezależnie od zameldowania.

Jak głosować?
Głosowanie trwa od 1 do 12 października. Wybie-

ramy z puli projektów „ogólnomiejskich” i „dzielnico-
wych”. Każdy ma do dyspozycji łącznie 6 głosów na 
dowolnie wybrane przez siebie projekty. My rekomendu-
jemy do głosowania przedstawione w gazetce sześć pro-
jektów. Głos można oddać elektronicznie www.poznan.
pl/budzetobywatelski lub za pomocą papierowej karty 
do głosowania. Karty będzie można składać od 10:00 

do 18:00 na ul. Półwiejskiej (przy Starym Marychu oraz 
przy Starym Browarze) i na Placu Wolności (przy fon-
tannie).Tam  będą stały niebieskie namioty, punkty do 
głosowania. 

W soboty, 3 i 10 października punkt do głosowania 
pojawi się również na Rynku Jeżyckim. Natomiast  w 
niedziele,  4 i 11 października w każdej z dzielnic poja-
wiać się będą mobilne, rowerowe punkty do głosowania. 


