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Kolejny „Kierski Festiwal”
już za nami
Za nami kolejna edycja Kierskiego Festiwalu. W dniach
16 i 17 września, jak co roku o tej porze, na terenie Stajni
Kaliński odbyła się dwudniowa impreza pn. „Kierski Festiwal”. Wrześniowy „Kierski Festiwal” jak też odbywający się w czerwcu „Smochy Festiwal” mają wspólny zespół
organizacyjny. Niezmiennie gospodarzami tych wydarzeń
były Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice i |Rada Osiedla Kiekrz, Stajnia Kaliński oraz Stowarzyszenie na rzecz
Ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu.
Wydarzeniem rozpoczynającym Kierski Festiwal był
VI Rajd Rowerowy pn.”Dbamy o nasze Osiedla”, który
na metę w Stajni Kaliński na ulicy Sanatoryjnej przywiódł
grupę ponad dwustu rowerzystów, zmierzających z miejsca zbiórki przy Szkole Podstawowej Nr 57 im. Józefa
Kostrzewskiego w Poznaniu.
Przejazd uczestników odbywał się pod opieką profesjonalnej grupy przodowników turystyki rowerowej i ratowników medycznych. Kierownictwo trasy powierzono
koordynatorowi wielu imprez rowerowych w Wielkopolsce Ryszardowi Rurce z Klubu Turystyki Rowerowej
Sigma Poznań. Organizatorzy korzystając ze środków
finansowych przeznaczonych przez Radę Osiedla Krzyżowniki-Smochowice zaoferowali uczestnikom bezpłatny
pakiet świadczeń, na który składały się: nagrody w organizowanych konkursach, ciepły posiłek, opieka medyczna, zaplecze sanitarne, miejsce parkingowe dla rowerów.
Analogicznie do poprzedniej edycji przygotowano dwie
trasy: trasę zaawansowaną (dłuższą) i rodzinną (krótszą)
z myślą o najmłodszych uczestnikach. Biorące udział w rajdzie dzieci miały okazję bawić się w przygotowanym podczas zaplanowanej przerwy w Strzeszynku konkursie plastycznym oraz zabawach na świeżym powietrzu. Tematem
konkursu plastycznego był projekt logotypu rajdu, w którym
brało udział ponad dwudziestu chętnych, najmłodszy artysta
miał 2 lata. Komisja złożona z przedstawicieli Rady Osiedla,
oświaty i niezależnego obserwatora przyznała w sumie dwadzieścia jeden nagród, w tym cztery nagrody główne i pięć
wyróżnień, nikt z uczestników nie został pominięty.
Grupa wiedziona dłuższą trasą wzdłuż jeziora Rusałka poruszała się w spokojnym tempie, aby wraz z rowerzystami mającymi przerwę rekreacyjną w Strzeszynku
przejechać ostatni etap wycieczki – ulicę Chojnicką. Ten
fragment drogi stanowi zawsze powód troski organizatorów, niestety nie ma możliwości pokonania tego odcinka
drogą rowerową, tym samym zmuszając uczestników do
korzystania z drogi publicznej. Tym razem możliwe to
było jedynie dzięki pomocy policjantów Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy eskortowali rowerzystów
do samej mety na ulicy Sanatoryjnej. Być może warto
zastanowić się nad przedłużeniem ścieżki rowerowej do
Kiekrza będącej przedłużeniem bezpiecznego szlaku biegnącego ulicą Nad Jeziorem do centrum Osiedla, znacznie ułatwiłoby to życie mieszkańcom tej części Poznania.

Meta rajdu i jednocześnie miejsce Kierskiego Festiwalu z monumentalną sceną robiło imponujące wrażenie.
Tutaj zaczęła się druga część imprezy – rajd przemienił
się w piknik rodzinny gromadzący nie tylko rowerzystów.
Całą imprezę zaprojektowano z myślą o konsolidacji mieszkańców sąsiednich Osiedli i najbliższych miejscowości. Rodziny, szczególnie dzieci, miały możliwość
uczestnictwa w animacjach, konkursach i przejażdżkach
konnych. Ze znacznym zainteresowaniem spotkało się
zwiedzanie stajni z przewodnikiem. Nie trzeba było wybierać się specjalnie do Janowa Podlaskiego, aby poczuć
rustykalny klimat stajni, tu w Kiekrzu, w Poznaniu - bez
biletu wstępu i opłat każdy miał okazję, aby z bliska podziwiać wspaniałe zwierzęta. Być może właśnie tu zrodziła się kolejna wspaniała pasja?
Już podczas trwania pikniku na scenie można było
podziwiać poznańskich artystów, koncerty rozpoczęły się
po godzinie 16.00. Nie zabrakło znanego już ze „Smochy Festiwalu” zespołu Cash Flow, zaśpiewała Agnieszka
Kaszkowiak z Rock Imagination, a także Adrian Karma.
Gwiazdą wieczoru i całego Kierskiego Festiwalu 2017 był
Ray Wilson.
Artysta wykonał znane utwory nie tylko z repertuaru
zespołu Genesis, ale z solowej twórczości – były to przeboje między innymi: “Mama”, “Congo”, „Carpet Crawlers”, “Follow you follow me”, “Inside” .
Ray Wilson należący do najwybitniejszych brytyjskich
artystów znany ze współpracy z zespołem Genesis, od
roku 1996 zastąpił w roli wokalisty Phila Collinsa. Wilson
jest również cenionym kompozytorem i autorem tekstów.
Wokalista współpracował także z takimi artystami jak
Armin Van Buuren czy Scorpions. Kilka lat temu, Ray
Wilson zamieszkał w Polsce. Koncert szkockiego artysty
około godziny 23.00 zakończył sobotnią część imprezy.
Niedziela to czas zawodów w woltyżerce. Sportowe
zmagania odbywały się w dwóch formułach: oficjalnej i towarzyskiej. W tym roku odbyła się trzecia edycja Zawodów
Regionalnych, ajuż piąta Towarzyskich w tej dyscyplinie
sportu. Na start w Kiekrzu przybyło 39 zawodników z następujących klubów: SJ Baborówko, Stowarzyszenie Lajkonik Poznań, Klubu Akcja Rokietnica, Agro-Aves Gajewnikim JUKS Mieczewo, Stajnia Zadora z Zajączkowa
i trzech zawodników bez przynależności klubowej. Dość
licznie przybyła publiczność mogła podziwiać wspaniałe
pokazy akrobatyczne na koniu w stępie i galopie. Organizatorów ucieszyła liczna frekwencja najmłodszych widzów,
gdyż woltyżerka to najlepszy sposób rozpoczęcia przygody
z tymi wspaniałymi zwierzętami.
Kierski Festiwal to oryginalne zestawienie sportowych
konkurencji, rekreacji i muzycznych doznań dla profesjonalistów, zawodników i kibiców oraz mieszkańców
w każdym wieku. Przede wszystkim to dobra okazja do
spotkań, zawarcia ciekawych znajomości czy wreszcie odkrycia w sobie nowych zainteresowań i możliwości.
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Organizacja tak dużego wydarzenia nie może odbyć
się bez udziału sponsorów, partnerów oraz licznie zaangażowanych osób. Główny patronat nad imprezą objęło
Miasto Poznań, które wsparło wydarzenie zarówno finansowo jak i medialnie. Przy promocji wydarzenia zaangażowała się również telewizja WTK, Radio Afera, Zet
Gold, redakcja gazety Głosu Wielkopolskiego, Kuriera
Gminnego, a także portalu epoznan.pl. Impreza jednak nie odbyłaby się dzięki uprzejmości i zaangażowaniu
licznych partnerów, szczególnie podkreślić należy wkład
sponsorów głównych, wśród, których był salon dealerski
Toyota Ukleja, wytwórnia betonu Waab, ośrodek hotelowy Regatta oraz firma Kaliński, serwis oraz producent
układów wydechowych.
Duże podziękowania należą się również innym firmom zaangażowanym w sponsoring wydarzenia – producentowi okien Kos-Budex, płaszczy Talia, centrum
klinkieru i dachówek BudMar, sushi bar Dokku, serwisowi Auto-Klima z Przeźmierowa, Cukierni Elite, Klinice
Estetyki Ciała ze Smochowic, oraz Beha-Tech zajmującej
się chemią techniczną.
Nie można zapomnieć również o licznych partnerach,
którzy wsparli festiwal również organizacyjnie. Wśród

nich był m.in. Pałac Boborówko, Pan Andrzej Tecław oraz
jego firma Sufmartech, która pomogła w przygotowaniu
ekspozycji pojazdów zabytkowych, wspierana przez klub
motocyklowy V2 oraz salon Motocykle Polska z Poznania, markę Yamaha oraz Indian. Pod względem technicznym imprezę wsparły firmy z branży budowlanej: Bruk-Bau, Wibet-Bruk, Grupa Krawczyk oraz Gabi Trans.
Organizatorzy liczyć mogli również na pomoc restauracji
i pierogarni Bumerang, która zapewniła artystom catering, firmie Paso – fundatorowi nagród w postaci toreb
i plecaków oraz stajni Pony zapewniającej najmłodszym
przejażdżki na kucykach. Opiekę medyczną nad całością
wydarzenia objęła firma Transmedical .
Kolejny Kierski Festiwal już za nami, mamy nadzieję,
że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie w Stajni Kaliński wspólnie spędzając miło czas przy muzyce
oraz sportowej rywalizacji.

Robert Błoszyk

Poznański Budżet Obywatelski
edycja 2018
W tym roku głosujemy na 160
zakwalifikowanych projektów – 47
z nich to projekty ogólnomiejskie,
a 113 znajduje się w puli projektów
rejonowych (osiedlowych).
Lista projektów z opisami znajduje się na stronach Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego pod adresem https://pbo2018.um.poznan.
pl/i/pbo-2018/voting gdzie od 9 do
30 października 2017 r. będzie można oddać swój głos. Głosować mogą
wszyscy mieszkańcy bez względu na
wiek, również dzieci i młodzież.
Każdy głosujący dysponuje
3 głosami: 2 na projekty rejonowe
(osiedlowe) oraz 1 na projekt ogólnomiejski. To właśnie od Waszych
głosów zależy, na co zostanie przeznaczone 18 mln złotych z tegorocznego budżetu obywatelskiego
Miasta Poznania. Nasze Osiedle
Krzyżowniki-Smochowice znajduje
się w rejonie 2 wraz z Kiekrzem,
Podolanami i Strzeszynem.
Dzięki Waszym oddanym głosom
w poprzednich edycjach udało nam

4

się zrealizować plac zabaw w rejonie ulicy Maszewskiej wraz z dwoma torami rowerowymi i strefą dla
seniorów, Jeżyckie Kino Letnie na
Smochowicach, a obecnie realizowany jest nowy pomost na plaży
w Krzyżownikach oraz przebudowy poznańskich plaż nad jeziorami
Kierskim, Strzeszynem i Rusałką
w ramach projektu „Plażojada”.
To właśnie od Was, drodzy
mieszkańcy, zależy czy nasze pomysły skierowane do mieszkańców
Naszego Osiedla uzyskają wystarczająca ilość głosów.
Projekty z Naszego Osiedla, pozytywnie rekomendowane przez Radę
Osiedla to:
Numer projektu II.8
Nazwa projektu: Rekreacja na
Smochowicach
Propozycja ta polega na zorganizowaniu wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych
do mieszkańców w każdym wieku

z osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. Proponowane przedsięwzięcia: - organizacja SMOCHY
FESTIWAL - dwudniowa impreza
z okazji DNIA DZIECKA pod
znakiem muzyki, podczas której
promowane byłyby młode talenty,
lokalne grupy muzyczne, taneczne;
Festiwal wzbogacony byłby o działania rekreacyjne, artystyczne, takie
jak: spektakl teatralny dla dzieci,
warsztaty tematyczne, warsztaty
rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne
i indywidualne konkursy i quizy
tematyczne, a wszystko to w luźnej
atmosferze piknikowej. - organizacja LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz z warsztatami dla
dzieci – zagospodarowanie czasu
wolnego (1x w tygodniu) podczas
całych wakacji, dla dzieci z osiedla
i okolic poprzez organizację warsztatów, zabaw, spektakli teatralnych
i wieczornych seansów filmowych.
Odbiorcami będą mieszkańcy Po-

znania, przyjezdni, a w szczególności mieszkańcy osiedli peryferyjnych: Krzyżownik-Smochowic,
Kiekrza, Strzeszyna, Woli. Osiedla
te są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też proponujemy poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie
miasta. Istotną kwestią i celem obu
wydarzeń jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich
relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej tych
mieszkańców, którzy mają do niej
utrudniony dostęp. Takie inicjatywy
dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych, artystycznych.
Numer projektu II.6
Nazwa projektu: Rowerowe Smochowice
Zgłoszony projekt to polega na zorganizowaniu wydarzeń
sportowych na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych
do mieszkańców w każdym wieku (RAJD) oraz do najmłodszych
(MINI WYŚCIG ROWEROWY)
z osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. Opis proponowanych
przedsięwzięć: - organizacja RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO - całodniowy Rajd (na
zakończenie lata) rozpoczynający się na Osiedlu Krzyżowniki –
Smochowice z trasą przebiegająca wokół Jeziora Strzeszyńskiego
i Kierskiego, który składałby się
organizacji konkursów i animacji
podczas postojów, poczęstunku,
którego zwieńczeniem byłby festyn w Kiekrzu, - organizacja mini
wyścigu rowerowego dla najmłodszych (3 – 12 lat) w różnych kategoriach wiekowych, który odbyłby
się wiosną, na Osiedlu Krzyżowniki
- Smochowice. Projekt kierowany
do mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice, Kiekrza, Strzeszyna, Woli. Wymienione osiedla,
to osiedla peryferyjne, oddalone
od centrów wydarzeń kulturalnych
i sportowych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego. Istotną

kwestią i celem obu wydarzeń jest
rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także
zwiększenie dostępności do oferty
sportowej tych mieszkańców, którzy mają do niej utrudniony dostęp.
Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji
sportowych oraz spędzania czasu
wolnego aktywnie na świeżym powietrzu.
Numer projektu II.9
Nazwa projektu: Seniorzy na Smochowicach
Projekt polega na popularyzacji
sztuk performatywnych (warsztaty
teatralne, muzyczne, taneczne itp.)
wśród seniorów z Osiedla Krzyżowniki - Smochowice. Zajęcia
odbywałyby się pod okiem wykwalifikowanych trenerów, animatorów
w wynajętych salach np. miejscowej szkoły lub na terenie Obiektu
Sportowego. Zamierzamy wcześniej przeprowadzić ankiety wśród
seniorów dotyczących preferencji.
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice to osiedle peryferyjne, oddalone
od centrów wydarzeń kulturalnych,
dlatego też proponujemy poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla tej grupy wiekowej. Istotną
kwestią i celem projektu jest ak-

tywizowanie osób starszych oraz
zwiększenie dostępności do oferty
kulturalnej, ponieważ mają do niej
utrudniony dostęp. Takie inicjatywy
dają również sposobność do realizowania pasji i ambicji artystycznych.
Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się do Was z prośbą o głosowanie i promowanie projektów z Naszego Osiedla wśród
znajomych, liczy się każdy głos.
Jeden głos możecie oddać na dowolny projekt ogólnomiejski, pozostałe dwa głosy na projekty osiedlowe prosimy oddać:
• jeden głos na Projekt Numer II.8
Rekreacja na Smochowicach
• drugi głos, do wyboru na Projekt
Numer II.6 Rowerowe Smochowice
lub Projekt Numer II.9 Seniorzy na
Smochowicach
Dziękujemy z Wasze głosy !

Opr. Przemysław Polcyn

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z Teatrem
Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Efekty nawiązania współpracy są już widoczne. Po rozmowach, Teatr Wielki objął wszystkich mieszkańców naszego Osiedla specjalną ofertą umożliwiając zakup biletów
ze specjalną zniżką na wybrane spektakle. Bilety są do
nabycia w kasach Teatru Wielkiego. Wybór wydarzeń, na
które obowiązują zniżki, zasady i ceny biletów specjalnych
każdorazowo ustalane są indywidualnie, dlatego prosimy
oodwiedzanie naszej strony internetowej (http://krzyzowniki-smochowice.pl/), aby zapoznać się z aktualną ofertą
cenową oraz hasłem będącym podstawą do uzyskania zniżki przy zakupie. Oferta skierowana jest dla osób z naszego
Osiedla, które znają aktualne hasło.
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Sprawozdanie z wydarzeń na Osiedlu
oraz z pracy Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
w okresie lipiec - wrzesień 2017
1. W czasie od lipca do września
odbyło się 5 sesji Rady Osiedla, na
których oprócz omawiania bieżących
spraw, uchwalono między innymi
powołanie Rady Seniorów Osiedla,
zmiany w planie wydatków na 2017
i budżet na 2018 r. Zaopiniowano
projekty do Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2018 dotyczące naszego Osiedla - Rekreacja na Smochowicach, Rowerowe Smochowice
i Seniorzy na Smochowicach
2. Comiesięczne spotkania w ramach
programu Bezpieczna Dzielnica Bezpieczny Mieszkaniec- 20 września
3. Przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na
naszym Osiedlu - 4lipca, 3 sierpnia,
5 września
4. Od 30 czerwca do 2 września odbywało się Jeżyckie Kino Plenerowe, w czasie którego oprócz seansu
filmowego raz w tygodniu, przeprowadzono także warsztaty artystyczne
itp. dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie odbyła się potańcówka w klimacie PRL-u.
5. W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia odwiedziło nas Mobilne Centrum
Kultury, w ramach którego przeprowadzono warsztaty fotograficzne,
przedstawienie Kamishibai, wernisaż prac oraz zajęcia koła gospodyń
miejskich-tradycyjne rzemiosło w nowej odsłonie.
6. Trwa cały czas akcja rozprowadzania Pudełek Życia - można je

pobierać w naszej bibliotece, a także w czasie cotygodniowego dyżuru
w siedzibie Rady Osiedla we środy
w godz. 18 – 19
7. Oznakowano i dopuszczono do ruchu rowerowego odcinek na ul. Sianowskiej od ul. Kościerzyńskiej do
ul. Leśnowolskiej
8. Dnia 12 września udostępniono do
korzystania obiekt rekreacyjny przy
ulicach Maszewska – Myśliborska –
Brodnicka, na którym znajdują się
2 pumptracki -rowerowy plac zabaw,
siłownia zewnętrzna, stół pingpongowy i plac zabaw dla dzieci
9. Dnia 15 września odbyła się proekologiczna akcja Sprzątanie Świata
pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”
10. W dniach 16-17 września odbył się
Kierski Festiwal, którego współorganizatorem była min .Rada Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice, a imprezą
towarzyszącą był VI Rajd Rowerowy
„Dbamy o nasze Osiedla”. Gwiazdą
Kierskiego Festiwalu był Ray Wilson,
były wokalista zespołu Genesis
11. W miesiącu wrześniu odbywają
się konsultacje w sprawie koncepcji
przebudowy ul. Leśnowolskiej na
odcinku od ul. Sianowskiej do ul. Łagowskiej
12. W siedzibie Rady Osiedla
20 września odbyło się spotkanie
w sprawie terenów przy ul. Przytocznej
13. W miesiącu lipcu ukończono prace remontowe chodnika

na ul. Lubowskiej na odcinku od
ul. Maszewskiej do ul Zagóreckiej,
przeprowadzono także prace remontowe pobocza na ul .Kołobrzeskiej.
19 września ruszyły pracę remontowe
jezdni na ul. Lęborskiej na odcinku
od ul. Trzcianeckiej do ul. Santockiej
i częściowo pobocza, informujemy
jednocześnie, że całe pobocze z obu
stron ul .Lęborskiej będzie ukończone w przyszłym roku
14. Rada Osiedla zabezpieczyła
środki finansowe na rok 2018 na wykonanie projektu przebudowy ulic
Mrowińskiej, Przybrodzkiej i Białośliwskiej
15. Informujemy, że powstały stowarzyszenia budowy ulic –Stowarzyszenie Pucka na odcinku ul .Braniewska
–Tczewska, a także Stowarzyszenie
na ul. Polanowskiej i Elbląskiej na
odcinku od ul .Fromborskiej do
ul. Tczewskiej, Stowarzyszenie Pucka na odcinku od ul.Tczewskiej do
ul. Elbląskiej i Stowarzyszenie Pucka na odcinku od ul. Fromborskiej
do ul. Elbląskiej. W trakcie tworzenie jest stowarzyszenie dotyczące
ul. Gniewskiej na odcinku od ul. Braniewskiej do ul Fromborskiej- szczegóły w następnym wydaniu gazetki

Opr. Witold Puchalski

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że na naszym Osiedlu uruchomiona została prywatna stacja pomiarowa jakości powietrza
w oparciu o sensory Airly.
Obecnie są tylko trzy takie stacje w Poznaniu. Sensory Airly mierzą m.in.: stan zanieczyszczenia powietrza, temperaturę, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 (PM – Particulate Matters), poziomie
CAQI, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.
Poprzez stronę internetową https://map.airly.eu/pl/ każdy ma dostęp do bieżących i archiwalnych danych.
Stacja zlokalizowana na ulicy Kościerzyńskiej i bezpośredni link do pomiarów znajduje się na naszej stronie internetowej((http://krzyzowniki-smochowice.pl/).
https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.43458&longitude=16.81652&id=556
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Pomoc
dla Alberta
Albert jeszcze do niedawna był zdrowym i pełnym
energii chłopcem. Jak każdy 12-latek uwielbiał jeździć na
rowerze, grać w piłkę nożną czy biegać z bratem i kolegami. Niestety latem tego roku zaczęły towarzyszyć mu
niepokojące objawy. Nagle zaczął odczuwać bóle kości,
powłóczyć nogami i tracić równowagę. Diagnoza lekar-

ska była druzgocąca. Chłopiec dowiedział się, że cierpi
na Mięsaka Ewinga. Jest to złośliwy nowotwór kości, najczęściej atakujący dzieci.
Teraz Albert musi być pod stałą opieką gdyż ma trudności z poruszaniem się i samodzielnym funkcjonowaniem. Opiekuje się nim mama, a jedynym żywicielem
rodziny został tata dzieci.
W tej sytuacji pokrycie kosztów leczenia, zakupu odżywek i rehabilitacji przekracza możliwości finansowe
rodziny chłopca. Leczenie Alberta odbywać będzie się
w Warszawskim Instytucie Matki i Dziecka, co wiąże się
z częstymi podróżami z jego rodzinnego miasta Poznania. Co dwa tygodnie będzie poddawany chemioterapii.
Dodatkowym kosztem jest, konieczne w zaistniałej sytuacji, nauczanie indywidualne w domu.
Zwracamy się do Państwa o pomoc w uzbieraniu
100 tys. złotych, aby zabezpieczyć środki na pokrycie
kosztów związanych z leczeniem w ciągu najbliższego
roku.
Jeśli chcesz wesprzeć Alberta w jego walce o zdrowie,
możesz wpłacić darowiznę na subkonto udostępnione
przez Fundację United Way Polska:
06 1950 0001 2006 0014 8533 0003
z dopiskiem „darowizna dla Alberta”
Źródło: https://www.unitedway.pl/pomoc-dla-alberta/

Znajdziesz w bibliotece....
Mimozami jesień się zaczyna... śpiewał niezapomniany Czesław Niemen.
Pełni wrażeń z żalem wyglądamy przez okno. Wieczory wciąż ciepłe, pełne barw ale... Ucieknijmy
przed aurą w książkę! Ona spełni
każde nasze marzenie! Potwierdzeniem niech będą moje dzisiejsze dla
Państwa propozycje:
E. Fatland zaprasza do podróży po azjatyckich republikach byłego ZSRR. W książce - Sowietstany
ukazuje egzotykę i kulturę i co najważniejsze miejsca gdzie wczoraj
miesza się z dziś , często w zaskakujący dla przybysza sposób.
Natomiast smakoszom dawnych
klimatów i sztuki epistolarnej polecam listy noblistki Wisławy Szymborskiej z Kornelem Filipowiczem,
pisarzem, zapalonym wędkarzem.
(Najlepiej w życiu ma twój kot).
Jest w nich subtelny czar i dowcip
a także sporo informacji, zachęcam.
Kolejna książka jak reklamuje
wydawca jest przewodnikiem po
męskości napisanym przez męż-

czyzn dla mężczyzn. Tomasz Kwaśniewski i Jacek Masłowski w dialogu pt „ Czasem czuły czasem
barbarzyńca” poruszają sprawy
atrakcyjne nie tylko dla mężczyzn –
także dla kobiet. A zawsze warto
posłuchać drugiej strony.
I coś dla najmłodszych , chociaż nie tylko. Sebastien Telleschi
zaprasza milusińskich na wyprawę
w przeszłość. Autor w zabawny
i kolorowy sposób przedstawia historię cywilizacji widzianą oczami
królików, które z uporem poszukują Niebieskiej Marchewki ( S. Telleschi- W poszukiwaniu Niebieskiej
Marchewki) .
A na koniec coś nie tylko dla
dzieci, książka Beaty Kołodziej
– Czy słowa mogą ugryźć, której
bohater- Albercik, wyjaśnia jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Bo słowa są jak pieski. Potrafią być
milutkie i kochane , ale potrafią też
boleśnie ugryźć.
Zachęcam i zapraszam do biblioteki
Małgorzata Szuman
kier. F16 B.R.

PRAWNIK
RADZI
Wprowadzamy nowy cykl do naszej gazetki, w którym przybliżać
będziemy tematykę
związaną
z szeroko rozumianym prawem.
Zachęcamy do przysyłania pytań
do redakcji, na które chcielibyście
Państwo dostać odpowiedź. Dziś
pierwszy problem, zachęcamy do
lektury.
Recepta od farmaceuty
W przypadku nagłego zagrożenia naszego zdrowia lub życia farmaceuta ma prawo wystawić tzw.
receptę farmaceutyczną i wydać
nam niezbędny lek. Nie dotyczy
to środków odurzających czy substancji psychotropowych. Recepta
farmaceutyczna powinna zawierać
szczegółowe dane osoby na rzecz
której została wystawiona. Taka
recepta jest realizowana wyłącznie za pełna odpłatnością i to bez
względu na to czy lek na niej wypisany podlega refundacji.
Bożena Stradowska - Adamska
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LATO Z JEŻYCKIM KINEM
PLENEROWYM NA SMOCHOWICACH
Lato za nami, a wraz z nim zakończyliśmy projekt JEŻYCKIEGO
KINA ...
Jego pierwsza, i mamy nadzieję, że nie ostatnia edycja, przyniosła
wiele frajdy nie tylko dzieciom. Bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy
wszystkim, którzy byli z nami i pomagali.
Za nami 10 piątkowych seansów filmowych, niektóre odbyły się pod
chmurką, niektóre w hali sportowej „balonie”. Przed każdym seansem
rodzinnie spędzaliśmy czas bawiąc się i ucząc na warsztatach, spektaklach i pokazach artystycznych. Zakończyliśmy potańcówką w stylu
PRL-owskim.
Realizacja kina plenerowego była możliwa dzięki Wszystkim, którzy oddali swój głos na projekt JEŻYCKIEGO KINA PLENEROWEGO NA SMOCHOWICACH w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Liczymy na powtórkę w tym roku. Zagłosujmy między 9, a 30 października.
Dorota Matkowska

fot. źródło https://www.facebook.com/SmochowickaGrupaInicjatywna
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