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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.

	 Oddajemy	w	Wasze	ręce	pierwszy	w	tym	roku	
numer	 naszej	 osiedlowej	 gazetki.	 Jest	 z	 dużym	
opóźnieniem,	ale	to	z	przyczyn	od	nas	niezależnych.	
Wszystkim	nam	zalecono	pozostać	w	domach	dla	
swojego	i	innych	zdrowia.	Pojawiła	się	możliwość	
to	chcemy	Państwu	przekazać	informację	z	tego	co	
Zarząd	zrobił	w	ubiegłym	roku.	W	numerze	znaj-
dziecie	 Państwo	 podsumowanie	 tych	 prac.	Wiele	
udało	 się	 w	 mijającym	 roku	 zrealizować	 –	 pięk-
nieje	nam	okolica,	ale	prowadzi	się	 jeszcze	wiele	
prac.	Zadania	inwestycyjne,	kulturalne,	sportowe,	
ale	o	tym	już	w	sprawozdaniu	Zarządu.
	 Zespół	redakcyjny	w	ubiegłym	roku	wydał	dla	
Państwa	cztery	numery	gazetki,	staraliśmy	się	po-
informować	Państwa	o	większości	spraw	jakie	wy-
darzyły	się	na	osiedlu.	O	wielu	możecie	przeczytać	
w	mediach	społecznościowych.	
	 W	 numerze	 znajduje	 się	 ciekawy	 artykuł	
o	 Otwartych	 Wykładach	 Strzeszyńskich.	 Bardzo	
wstrzelił	się	w	obecną	sytuację.	Oczywiście	nie	za-

braknie	spotkania	z	przyrodą	w	Parku	Ekologicz-
nym.
	 Pragniemy,	aby	w	tym	czasie,	kiedy	ogranicza-
my	nasze	wyjścia	z	domu	umilić	Państwu	lekturę,	
dlatego	zamieściliśmy	wiele	zdjęć.
	 Oczywiście	 Zarząd	 i	 Radni	 mimo	 panującej	
sytuacji	czuwają	nad	sprawami	osiedla,	ale	to	już	
w kolejnym numerze.
	 Zachęcam	Państwa	do	pozostania	w	domach,	
stosowania	się	do	zaleceń,	abyśmy	byli	bezpieczni.	
Na	ostatniej	stronie	pozwalamy	sobie	przypomnieć	
o	zasadach.	Zależy	nam	na	bezpieczeństwie.
	 Dziękuję	wszystkim,	którzy	nie	szczędząc	swo-
jego	 czasu	 przyczynili	 się	 do	 wydania	 kolejne-
go	 numeru.	 Zachęcamy	 Państwa	 do	 współpracy	
i	dzielenia	się	z	nami	ważnymi	sprawami,	proble-
mami. 
	 Prosimy	o	kontakt	na	naszą	redakcyjną	skrzyn-
kę	–	redakcja.nastrzeszynie@gmail.com.
 Przyjemnej lektury!

Ewa Garasz
Redaktor	naczelna

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

• telefoniczny od poniedziałku do piątku godz. 8.00-16.00:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: Małgorzata Bo-
gusławska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn:
dr Dominika Zenka-Podlaszewska
61 624 63 11

• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu,
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań

• bezpośrednio na dyżurach: OBECNIE ZE WZGLĘDU 
NA EPIDEMIE NIECZYNNY 
czwartki, godz.18.00-19:00 Miejscem dyżurów jest siedzi-
ba Rady Osiedla, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Hezjoda
(wejście od ronda - koło placu zabaw - po schodkach w dół).

• mailowo:
osiedle_strzeszyn@um.poznan.pl
informacje  i  komunikaty  zamieszczamy  również  na  na-
szej  stronie  internetowej: www.rostrzeszyn.pl  oraz  na 
oficjalnym profilu fb: www.facebook.com/rostrzeszyn/

Twoja krew jest
największym darem
dla drugiego człowieka
i nic jej nie zastąpi.
To tak niewiele,
a zarazem bezcenne

PODARUJ KOMUŚ ŻYCIE

Kalendarz donacji
na Strzeszynie:
6 czerwca 2020 – planujemy, ale 
ze względu na obecną sytuację 
bliższe informacje będą w sieci, 
Facebooku i plakatach
30 sierpnia 2020 –  przy
kościele Św. Moniki
6 grudnia 2020  - bliższe
informacje w kolejnym
numerze i mediach.

PODARUJ KOMUŚ
CZĄSTKĘ SIEBIE
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OTWARTE WYKŁADY STRZESZYŃSKIE
  Serię  popularnonaukowych  wykładów  pod  pa-
tronatem  Rady  Osiedla  Strzeszyn  zainaugurowało 
12  lutego  wystąpienie,  które  wygłosiłem,  pt.  „Bio-
logia  a  bioetyka  –  klonowanie,  GMO,  terapia  ge-
nowa,  in vitro”.  Celem wykładów  jest  przybliżanie 
Państwu w sposób jak najbardziej przystępny, a jed-
noczenie  merytoryczny,  bieżących/gorących  tema-
tów, jakie pojawiają się w mediach. Często jest  tak, 
że media  próbują  grać  na  naszych  emocjach  raczej 
niż nas informować, a dziennikarze suflują nam po-
glądy zamiast wiadomości. Z kolei w mediach spo-
łecznościowych  rzetelne  informacje  toną  w  szumie 
informacyjnym i „fake newsach”. Trudno się w tym 
wszystkim rozeznać, a wypadałoby, bo wiele z tych 
spraw nas dotyczy. W Otwartych Wykładach Strze-
szyńskich  (OWS)  będziemy  podejmowali  tematy, 
o których warto coś wiedzieć, abyśmy mogli wyro-
bić sobie opinie oparte na rzetelnej wiedzy na tematy, 
którymi jesteśmy „atakowani” przez media.
  W  pierwszym  wykładzie,  jak  powyższy  tytuł 
wskazuje, mówiłem  o  biotechnologii  i  jej  skutkach 
na nasze życie. Czy naukowcy wyhodują superbak-
terię, która wymknie  się  spod kontroli  i wszystkich 
nas  zabije?  A  może  tylko  niektórych?  Inżynieria 
genetyczna  istnieje  od  lat  70. XX wieku, więc  dla-
czego  jeszcze  żyjemy?  Co  to  jest  GMO,  a  co  nim 
nie  jest  i  czy  jest  się  czego  bać?  Jedni  mówią,  że 
powinniśmy  się  bać  bardzo,  inni,  że  wcale.  Więc 
gdzie  leży  prawda? Dlaczego  niektóre  choroby  po-
zostają  nieuleczalne  i  co  to  jest  terapia  genowa? 
Dlaczego  dotychczas  nie  była  skuteczna  i  dlaczego 
to się wkrótce zmieni? Jakie to rodzi kwestie etycz-
ne  i  gdzie  podstawić  granicę  między  leczeniem  
a  „ulepszaniem”  człowieka?  Ludzkość  nigdy  nie 
stała przed  takim problemem, a  teraz nie  tylko stoi, 
ale wręcz nie może przed nim uciec.  I wreszcie „in 
vitro”, czyli zapłodnienie pozaustrojowe. Temat bar-
dzo  kontrowersyjny,  ale  na  czym  ta  procedura  po-
lega? Czy  jest  to  tylko kwestia etyczna, czy ma  też 
konsekwencje  zdrowotne  dla  kobiety  i  potomstwa? 
Dziękuję uczestnikom wykładu za wysłuchanie  i za 
bardzo interesującą dyskusję.
  Drugi  wykład,  planowany  na  środę  11  marca, 
dotyczyć będzie  tego czym  i  jak palimy w naszych 
piecach  i kominkach  i  jak  to wpływa na  jakość po-
wietrza, którym oddychamy. To też jest temat, który 
dotyka nas wszystkich,  jest kontrowersyjny i wzbu-
dza duże emocje. Powstaje jednak pytanie czy jeste-

śmy dobrze informowani o faktach związanych z tym 
zagadnieniem?  Z  jednej  strony  czarny  dym  bijący 
z  niektórych kominów bardzo nas  irytuje  i  całkiem 
słusznie,  bo  zła  jakość  powietrza  znacząco wpływa 
na  nasze  zdrowie. Dopiero  od  niedawna  ta  kwestia 
jest nagłaśniana i może dlatego nie wszyscy traktują 
tę  sprawę  poważnie. Rzecz w  tym,  że  te małe  dro-
biny  smogu  określane  jako PM2,5  i  PM10 wnikają 
do naszych płuc na tyle głęboko, że nie odkaszlnie-
my ich z flegmą. Żeby się ich pozbyć nasz organizm 
musi je wchłonąć i wydalić przez krwiobieg, wątrobę 
i nerki. Wiele z tych substancji to karcynogeny, więc 
niedobrze, że przechodzą przez nasze organy. Z dru-
giej strony powstaje jednak pytanie czy powinniśmy 
po prostu wyeliminować, wręcz zakazać palenia „pa-
liwami  stałymi”? Czy  jest  to wyważona  i  rozsądna 
opinia? Jeżeli nie paliwa stałe,  to wiadomo, że gaz, 
głównie  gaz  ziemny.  Jednak  czy  eksploatowanie 
ograniczonych zasobów gazu ziemnego po  to,  żeby 
go zwyczajnie  spalić  jest  ekologiczne?  I drugie py-
tanie – czy palenie drewnem, które nota bene jest su-
rowcem odnawialnym, musi być związane z wysoką 
emisją? Zaprosiliśmy  zduna,  żeby nam  to wyjaśnił. 
Jeżeli kojarzą Państwo zduna  jako człowieka, który 
przychodzi rozebrać nasz stary popękany piec kaflo-
wy  i poskładać go na nowo,  to  znaczy,  że  jesteście 
co najmniej tak starzy, jak ja. Jeżeli jesteście młodsi, 
możecie w ogóle nie wiedzieć, kto to jest zdun. Jedni 
i drudzy mocno się zdziwicie,  jeżeli  spotkacie pana 
Piotra  Baturę,  mistrza  rzemiosła  zduńskiego,  który 
przychodzi do nas z wykładem pt. „Redukcja emisji 
w nowoczesnych rozwiązaniach zduńskich”.
  Zapraszamy  i  obiecujemy,  że  przyszłe wykłady 
w ramach Otwartych Wykładów Strzeszyńskich będą 
równie ciekawe.

Wojciech	Rypniewski

(źródło	zdjęcia:	strona	Rady	Osiedla	Strzeszyn,
	fot.	Michał	Mucha)
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 WSTĘP

  Zgodnie  ze  Statutem  Zarząd Osiedla  jest 
organem wykonawczym oraz realizuje bieżą-
ce zadania Osiedla. Do  zadań Zarządu  należy 
w  szczególności:  przygotowywanie  projektów 
uchwał Rady, wykonywanie uchwał Rady, przy-
gotowywanie  projektu  planu  wydatków  Osie-
dla,  realizacja  uchwalonego  planu  wydatków 
Osiedla,  zarządzanie  mieniem  przekazanym 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OSIEDLA 
STRZESZYN ZA ROK 2019

Dominika Zenka-Podlaszewska, Przewodnicząca Zarządu z: Lucyną Sasiak, Januszem Janasikiem, 
Małgorzatą Szymaniak, Maksymilianem Dyśko, Celestyną Konrad-Nogalską oraz Martą Schmidt - 
Wiceprzewodniczącą Zarządu.

W pracach uczestniczyli  także czynnie Małgorzata Bogusławska, Przewodnicząca Rady Osiedla, 
Jacek Trębecki - Zastępca Przewodniczącej RO oraz Katarzyna Zalewska (kultura), Darek Krzeszo-
wiec (sport) i Ewa Garasz (red.naczelna „Na Strzeszynie”).

Osiedlu, zapewnienie obiegu informacji między 
organami Osiedla a mieszkańcami, przedstawie-
nie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie 
między  sesjami  Rady,  przygotowanie  rocznych 
sprawozdań z działalności Zarządu za dany rok 
oraz przedkładanie ich Radzie i Prezydentowi nie 
później nie do końca lutego. Niniejszym przed-
kładamy Państwu sprawozdanie z prac Zarządu 
Osiedla Strzeszyn za rok 2019 (od zaprzysiężenia 
RO nowej kadencji, tj. 17.04.2019 roku).

Spotkanie	zespołu	realizującego	projekt	„Plażojada”	w	PIM,	materiały	własne	Osiedla
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 Najważniejsze zadania 
wykonane w 2019 roku to: 
remont wentylacji w szkole, 
rozmowy z ZDM ws. budo-
wy Literackiej, Wańkowi-
cza, Owidiusza, oświetlenia 
w Hezjoda. Poduszki ber-
lińskie Literacka, Hezjoda, 
remont nawierzchni Hezjo-
da, na terenie Owidiusza/
Horacego: chodnik, strefa 
seniora, nowe boisko do 
siatkówki, ustawiono nowe 
sprzęty na placu zabaw, do-
konano remontu nawierzch-
ni miasteczka rowerowego. 
Dodatkowe zejście z peronu 
Poznań Podolany w stro-
nę naszej szkoły. Darmowe 
zajęcia sportowe dla miesz-
kańców, festyny, wyjazdy 
do filharmonii, klub seniora, 
opieka nad terenami rekre-

acji, rozmowy ws. autobusów. Ścisła współpraca z Przewod-
niczącym Rady Miasta, radnymi, Zastępcami Prezydenta 
Miasta Poznania, także ws. wiaduktów, nowej szkoły, ochro-
ny Parku Edukacji Ekologicznej (pozostanie w aktualnych 
granicach), budowy dróg, zagospodarowania kolejnych tere-
nów zieleni.

Naprawa	uszkodzonych	elementów	street	workout	przy	ul.	Kaczmarskie-
go, fot. Dominika Zenka-Podlaszewska

Nowe	boisko	do	siatkówki	przy	ul.	Owidiusza,	fot.	Dominika	Zenka-Podlaszewska
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 WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI
POZNANIA - WIADUKTY,
NOWA SZKOŁA, OCHRONA PARKU 
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

  W  ciągu  kilku  miesięcy  2019  roku  spoty-
kaliśmy  się  jako  Zarząd  z  Przewodniczącym 
Rady  Miasta  Grzegorzem  Ganowiczem  oraz 
Zastępcami  Prezydenta  Miasta  Poznania:  Pa-
nem  Mariuszem  Wiśniewskim  (rozwiązania 
drogowe, oświata, komunikacja publiczna), Pa-
nem Jędrzejem Solarskim (sport i kultura), Pa-
nią  Katarzyną  Kierzek-Koperską  (zieleń)  oraz 
Panem Bartoszem Gussem. Uczestniczymy też 
regularnie  w  sesjach  Rady  Miasta  Poznania. 
Pan Prezydent Mariusz Wiśniewski w lipcu do-
konał wspólnie z nami i Przewodniczącą Rady 
Małgorzatą Bogusławską oraz wieloma dyrek-
torami  wydziałów  UMP  objazdu  Strzeszyna. 

Przyczyniło się do przyspieszenia rozmów nad 
strzeszyńskimi  tematami.  W  czasie  wszyst-
kich  rozmów  wskazywaliśmy  na  najważniej-
sze  problemy  Strzeszyna,  wspólnie  dokonali-
śmy hierarchizacji  zadań według  ich ważności 
i możliwości realizacyjnych. Dzięki temu wiele 

Park	Edukacji	Ekologicznej	a	plan	miejscowy.	Materiały	Osiedla	Strzeszyn

Wizyta	Prezydenta	Wiśniewskiego	 i	 Prezydenta	Ga-
nowicza	 na	 Strzeszynie.	 Materiały	 prasowe	 Miasta	
Poznania
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rozwiązań jest w tej chwili przy-
gotowywanych  do  wprowadze-
nia  w  życie  i  w  2020  roku  po-
winny  ujrzeć  światło  dzienne. 
Z najważniejszych sukcesów 
2019 roku wymienić należy 
wyłonienie przez PIM projek-
tanta wiaduktów i podpisanie 
umowy na ich zaprojektowa-
nie (Prezydent Wiśniewski). 
W 2020 już roku udało się 
doprowadzić do zgody Krajo-
wego Zasobu Nieruchomości 
do przekazania terenów pod 
nową szkołę wraz z hektara-
mi terenów zieleni dookoła do 
zasobów Miasta Poznania (po-
dziękowania dla Zastępcy Pre-
zydenta Pana B. Gussa). Nowa 
szkoła jest już projektowana. 
Prezydenci Guss i Kierzek
-Koperska przyczynili się też 
do ocalenia całej powierzchni 
Parku Edukacji Ekologicznej 
oraz przejęcia terenów zieleni 
wokół nowej szkoły.

 UTRZYMANIE
I INWESTYCJE
NA TERENACH
REKREACYJNYCH

  Tereny  rekreacyjne  będą-
ce  w  zarządzie  Rady  Osiedla 
Strzeszyn,  to  ponad  60000 m2 
powierzchni w 6 lokalizacjach: 
Park Edukacji Ekologicznej 
ul. Homera, skwer ul. We-
rgiliusza, tereny Owidiusza/
Horacego, tereny Kaczmar-
skiego/Wierzyńskiego, tereny 
Krajenecka oraz Jeziorańska. 
Na  razie  Osiedle  nie  dysponuje 
żadnym  terenem  po  zachodniej 
stronie  ulicy  Literackiej  (tzw. 
„osiedle  wojskowe”),  ale  li-

Rejon	Owidiusza-Horacego	z	zaznaczonym	parkingiem	P&R,	Mapa	
Miejska Poznania
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czymy na  to, że przy okazji  tworzenia parków 
wokół  nowej  szkoły  to  się  zmieni  i  umożliwi 
nam  inwestowanie  także  w  tej  części  osiedla. 
Utrzymanie  aktualnych  terenów  kosztowało 
nas w  2019  roku  109.800,00  zł,  prace  podda-
wane są comiesięcznym odbiorom. Dodatkowo 
nasadzenia  i  prace  interwencyjne  na  naszych 
terenach  kosztowały  15.000,00  zł,  wydaliśmy 
też 2000 zł za przyłączenie do sieci elektrycz-
nej  obiektów  sportowo-rekreacyjnych Osiedla. 
Ponadto uzupełnienie piasku w strefach bezpie-
czeństwa na placach zabaw, na terenach powie-
rzonych osiedlu i budowa strefy bezpieczeństwa 
oraz wykonanie bramy wjazdowej na obiekcie 
przy ul. Krajeneckiej kosztowały 10.000,00 zł. 
Utrzymanie terenów rekreacyjnych to ogromna 

część  naszego  budżetu.  W  2019  roku  zostały 
zrealizowane  na  terenie  Owidiusza/Horacego: 
chodnik, strefa seniora, ustawiono nowe sprzę-
ty  na  placu  zabaw,  ustawiono  elementy  street 
workout,  dokonano  remontu  nawierzchni mia-
steczka rowerowego, powstało nowe boisko do 
siatkówki. Zadbaliśmy o naprawę zestawu street 
warkotu na Kaczmarskiego. W pracach najczę-
ściej  uczestniczyły  Małgorzata  Bogusławska, 
Marta Schmidt, Janusz Janasik, Dominika Zen-
ka-Podlaszewska.  Ponadto  aktywnie  braliśmy 
udział  (m.in.  Jacek  Trębecki)  w  spotkaniach 
zespołu miejskiego PLAŻOJADA realizującego 
PBO  autorstwa  Małgorzaty  Bogusławskiej  na 
plażach nad jeziorami Strzeszyńskim i Kierskim 
razem  z  przedstawicielami  Sołacza,  Podolan, 
Kiekrza i Smochowic.

Tereny	pod	nową	szkołę	 (różowe)	oraz	parki	 (zielo-
ne).	Materiały	UMP

Nowa	 nawierzchnia	 miasteczka	 rowerowego,	 fot.	
DZP

Zajęcia	nordic	walking	dla	mieszkańców	Strzeszyna,	
fot. DZP

Kontener	w	czasie	akcji	sprzątania	świata,	materiały	
własne
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 KULTURA

  Odbyły  się:  sąsiedzkie sprzątanie Strze-
szyna, cztery festyny osiedlowe które organi-
zowaliśmy  bądź  współfinansowaliśmy,    Lato 
z Estradą: Wiele Kultur, jeden świat, Wyjazdy 
do Filharmonii Poznańskiej, Klub książki, 
Spotkanie aktywizujące działania kulturalne na 
Strzeszynie z Wydziałem Kultury Miasta Po-
znania  (dziękujemy Marcinowi  Kostaszukowi 
za obecność), przedszkolami, szkołą, stowarzy-
szeniami  oraz  firmami  oraz  lokalnymi  działa-
czami.  Efektem  tego  spotkania  było  poznanie 
stowarzyszenia  Miastoholizm.  Stowarzyszenie 
złożyło  wniosek  do Wydziału  Kultury.  Otrzy-
mało dofinansowanie na ustawienie kontenera 
kultury i podjęcie działań integrujących miesz-
kańców  Strzeszyna.  Działania  będą  trwały 
w ciągu roku 2020. Zespół ds. kultury składa się 
z następujących osób: Marta Schmidt, Domini-
ka  Zenka-Podlaszewska,  Katarzyna  Zalewska 

I Ewa Garasz. Przy organizacji sprzątania pra-
cował  także  Jacek Trębecki. Przy organizowa-
niu wydarzeń pomagały także osoby spoza RO 
i Zarządu, tj. Magdalena Garczarczyk, Karolina 
Junik.

Nocne	podchody	Osiedla	Strzeszyn,	fot.	Maksymilian	Dyśko

Wrześniowe	 spotkanie	 ws.	 kultury	 -	 przedszkola,	
szkoła,	 stowarzyszenia,	 Wydział	 Kultury,	 Osiedle	
Strzeszyn.	fot.	DZP
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 SPORT

  Zespół ds. Sportu zorganizował wiele aktyw-
ności w 2019 roku. Animacje podczas festynów. 
Nocne podchody. Spotykaliśmy się z POSiR i Wi-
ceprezydentem Solarskim.
  Na początku września Zespół do spraw spor-
tu przeprowadził ankietę wśród mieszkańców, na 
temat zajęć sportowych. Następnie Zespół zorgani-

zował odpowiedni do potrzeb, harmonogram bez-
płatnych, otwartych  zajęć sportowych,  dla miesz-
kańców.  Po raz pierwszy Rada Osiedla może 
pochwalić się ogromnym wachlarzem darmo-
wych zajęć sportowych dla mieszkańców.   Ze-
spół do spraw Sportu liczył 6 członków: Dariusza 
Krzeszowca, Celestynę Konrad  – Nogalską, Do-
minikę  Zenkę-Podlaszewską,  Jacka  Trębeckiego, 
Martę Schmidt oraz Maksymiliana Dyśko.

Zdrowy	kręgosłup	-	zajęcia	otwarte	w	SP1	dla	mieszkańców	Strzeszyna,	fot.	DZP

Festyn	w	Domu	Dziecka	 nr	 3	 -	 turniej	 piłki	 nożnej	
drużyny	Maksa	Dyśko,	fot.	DZP

Ustalenia	ws.	remontu	w	SP1	-	przedstawiciele	Rady	
Rodziców,	Osiedla	Strzeszyn	i	Wykonawcy,	fot.	DZP
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 STRZESZYŃSKI KLUB SENIORA

  Strzeszyński Klub Seniora (SKS) został po-
wołany do życia przez Radę Osiedla Strzeszyn,  
w skład zespołu wchodzą Lucyna Sasiak i Do-
minika  Zenka-Podlaszewska.  Spotkanie in-
auguracyjne odbyło się w dniu 12.06.2019 r. 
w Przedszkolu Koraliki w Poznaniu. Dzięki 
uprzejmości Pani Dyrektor Elżbiety Przybylak 
i zaangażowaniu personelu SKS raz w tygodniu, 
przez 2,5 h, korzysta z sali, w której organizuje 
cykliczne  spotkania  dla  mieszkańców  osiedla. 
Działamy jako grupa nieformalna i otwarta, nie 
określamy  granicy  wieku  dla  naszych  człon-
ków. Obecnie jest w niej około 20 osób, z cze-
go aktywnie w działalność Klubu angażuje się 
około 15. 
  W  2019  roku  zorganizowano  dla  naszych 
słuchaczy 18 spotkań. We wrześniu został zor-
ganizowany  wyjazd    na  winobranie  do  Zielo-
nej Góry. Członkowie SKS chętnie uczestniczą 
w  imprezach  zewnętrznych. Wspólnie  z  Panią 
Karoliną Junik,   pod przewodnictwem  Stowa-

rzyszenia  SDD,  przystąpiłyśmy  do  konkursu 
organizowanego  przez  Centrum  Inicjatyw  Lo-
kalnych i pozyskałyśmy środki z budżetu miasta 
Poznania,  za  które  zorganizowałyśmy  imprezę 
sportową   oraz zabawę muzyczną z warsztata-
mi  teatralnymi. W  imprezach uczestniczyli  se-
niorzy oraz mieszkańcy Osiedla. Rada Osiedla 
Strzeszyn  wsparła  też  finansowo  działalność 
Klubu Seniora przy Parafii św. Moniki prowa-
dzonym przez Panią Annę Parafińską. 

 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

  Najważniejsze  tematy  będące  przedmio-
tem  planowania,  którymi  zajmowaliśmy  się 
w  roku  2019: budowa ul. Wańkowicza przy 
kościele, budowa ul. Literackiej, Owidiusza, 
oświetlenie ul. Hezjoda, zbiornik retencyjny 
ul. Krajenecka, tymczasowa organizacja ru-
chu w formie ronda na skrzyżowaniu ul. Li-
terackiej/Koszalińskiej, budowa dojść do 
przystanków w ulicy Koszalińskiej i platform 
przystankowych, ul. Owidiusza.  Za  środki 

Zajęcia	z	ratownikiem	medycznym	w	Strzeszyńskim	Klubie	Seniora	prowadzonym	przez	Lucynę	Sasiak	w	Przed-
szkolu	nr	77.	fot.	Celestyna	Konrad-Nogalska
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finansowe przekazanie do Zarządu Dróg Miej-
skich zamontowano poduszki berlińskie w uli-
cach: Literacka (obok przychodni i PTBS) oraz 
Hezjoda  (obok  szkoły).  Za  środki  remontowe 
została naprawiona nawierzchnia ul. Hezjoda. 
W  pracach  intensywnie  uczestniczyły  Małgo-
rzata Bogusławska, Małgorzata Szymaniak oraz 
Dominika Zenka-Podlaszewska.

 MIEJSKI INŻYNIER RUCHU

  Zlecone  zadanie  wykonania  projektu  nowej 
organizacji  ruchu  na  skrzyżowaniu  Żołnierzy 
Wyklętych/Koszalińskiej - w trakcie opracowy-
wania. W 2020 już roku udało się uzgodnić, że po 
wykonaniu projektu, w którym zostaną uwzględ-
nione  także  utwardzone  i  oświetlone  dojścia  do 
przystanków,  ZDM  wykona  nową  organizację 
ruchu z własnego budżetu. Rozmowy prowadziły 
Małgorzata Bogusławska, Małgorzata Szymaniak 
oraz Dominika Zenka-Podlaszewska.

 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

  Odbywaliśmy  kilka  spotkań  w  ciągu  roku 
2019 w Zarządzie Transportu Miejskiego. Dys-
kutowaliśmy  na  temat  wprowadzenia  zmian 
prowadzących  do  poprawienia  obsługi  komu-
nikacyjnej  Strzeszyna  (Biskupińska),  pierw-
sze  zmiany  zostały  wprowadzone  1.03.2020 
(autobus 170). Dalsze  rozmowy  trwają.  - Ak-
tualizacja - Covid-19 spowodował wiele zmian 
w funkcjonowaniu ZTM. Rozmowy prowadziły 
Małgorzata Bogusławska oraz Dominika Zenka
-Podlaszewska.

 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

  Spotkania z dyrektorem Lisieckim w terenie. 
Omówienie  kwestii  przyjęcia  terenów wzdłuż 
ulicy Hezjoda przez ZZM - tereny w 2020 roku 
przeszły już do ZZM. Doprowadzenie do zgody 
i przejęcia przez ZZM terenów wzdłuż torów 

Tymczasowa	organizacja	ruchu	w	formie	ronda	na	skrzyżowaniu	Literacka/Koszalińska,	fot.	DZP
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na wysokości przystanku Kolei Metropolitalnej 
Poznań  Podolany  co  umożliwiło  wykonanie 
drugiego  zejścia  z  peronu  -  od  strony  szkoły. 
Przygotowujemy się do posprzątania i zadbania 
o pas zieleni wzdłuż torów w 2020 roku. Roz-
mowy  prowadziły  Małgorzata  Bogusławska 
i Dominika Zenka-Podlaszewska. 

 REMONT
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

  Remonty  placówek  oświatowych  prowa-
dzone  są w  uzgodnieniu  z Wydziałem Oświa-
ty,  szkołą  oraz  przedszkolami.  Wspólnemu 
rozdysponowaniu  podlega  kwota  przekazana 
na  remonty  wszystkich  placówek  na  Osiedlu. 
W  2019  roku  najważniejszą  sprawą  była  kon-
tynuacja remontu wentylacji w szkole - wyko-
nanie nowych kanałów wentylacyjnych, montaż 
nowych wentylatorów na dachu - częściowo ze 
środków remontowych oświatowych 40 000 zł, 
w większej części z poprawki radnej Małgorza-
ty Woźniak - 80 000 zł. Środki remontowe Wy-
działu Oświaty przeznaczone zostały na:
-  przystosowanie  pomieszczeń  zmywalni  do 
potrzeb  placówki  oraz  poprawa  izolacyjności 
cieplnej  i  komfortu  cieplnego  –  Przedszkole 
nr 77 kwota 56.400,00 zł - remont placu zabaw 
– Przedszkole nr 121 kwota 20.212,00 zł, - re-
mont systemu wentylacji pomieszczeń – Szkoła 
Podstawowa nr 1 kwota 40.000,00 zł. Rozmo-
wy prowadziła Dominika Zenka-Podlaszewska, 

Małgorzata Bogusławska z pomocą byłego rad-
nego RO Wojciecha Porowskiego.

 POLICJA,
STRAŻ MIEJSKA, WOJSKO

  Przedstawicielką  Zarządu  Osiedla  jest  Ce-
lestyna  Konrad-Nogalska.  Odbyło  się  wiele 
spotkań w Komendzie Miejskiej Policji referat 
Jeżyce na ul. Kochanowskiego 16 w Poznaniu, 
także  w  ramach  akcji  „Bezpieczna Mieszka-
niec – Bezpieczna Dzielnica” 
- omawiano działania i interwencje podejmowa-
ne przez funkcjonariuszy Policji, Dzielnicowe-
go oraz Straż Miejską na terenie Strzeszyna
-  zgłaszane  były  sprawy  i  prośby  RO  oraz 
mieszkańców  Strzeszyna  dotyczących  proble-
mów na Strzeszynie

Obchód	 wiat	 przystankowych	 z	 Jackiem	 Trębeckim	
z	przedstawicielami	MTP,	fot.	DZP

Budowa	 nowego	 peronu	 Kolei	 Metropolitalnej	 Po-
znań	 Podolany	 (ul.	 Owidiusza)	 -	 rozmowy	 z	 firmą	
PORR	prowadzone	przez	M.	Bogusławską	i	D.Zenka
-Podlaszewską,	fot.	materiały	własne

Pumptruck	w	Parku	Edukacji	Ekologicznej,	powstał	
w	ramach	projektu	Poznańskiego	Budżetu	Obywatel-
skiego, fot. DZP
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 PKP

  Odbyliśmy  spotkanie  w  siedzibie  firmy 
PORR w Obornikach z PKP - które realizowa-
ły  przystanki Kolei Metropolitalnej. Udało  się 
nam doprowadzić do powstania drugiego zej-
ścia z peronu w stronę szkoły  podstawowej 

(prawdopodobnie jedyne dodatkowe zejście na 
całej remontowanej linii) oraz do wykończenia 
peronu w formie nasypu, a nie muru betonowe-
go,  co  według  nas  będzie  bardziej  estetyczne 
i wpisujące się w otoczenie (obrośnie zielenią). 
Rozmowy prowadziły Małgorzata Bogusławska 
i Dominika Zenka-Podlaszewska. 

Spotkanie	z	przedstawicielami	szkół	pilotażu	na	ławi-
cy	ws.	lotów	nad	Strzeszynem,	fot.	DZP

„Nowe	kanały	wentylacyjne	w	SP1	w	ramach	remon-
tu	wentylacji”,	fot.	DZP
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  Wiosna  to  czas  kiedy wszystko, 
co w zimie było szare  i ponure, za-
czyna  nabierać  kolorów.  Najpierw 
pojawiają  się  zielone  pędy  i  młode 
listki,  a  później  zaczynają  rozwijać 
się  różnobarwne  kwiaty.  Z  kolorów 
najbardziej przez nas oczekiwanych 
zwłaszcza  na  spacerze  po  naszym 
Parku jest żółty – słoneczny i ciepły.
  W  takim  kolorze  są  kwiaty  zło-
ci żółtej (Gagea lutea L.) – gatunku 
byliny  z  rodziny  liliowatych.  Jest 
pospolita w całej Europie Środkowej 
w tym w Polsce. Już pod koniec mar-
ca pojawiają się drobne  jasno żółte 
kwiaty  zebrane  w  kwiatostan  typu 
baldach zawierający od 3–7 kwiatków, pojawia-
jących się do maja. Kwiaty zamykają się na noc 
oraz podczas deszczu. Ponieważ z zewnątrz są 
zielone, wyglądają wówczas jak pąki i stają się 
trudne do wypatrzenia.
  Roślina wytwarza  z  pojedynczej  otoczonej 
łupiną  cebuli  tylko  jedną  łodyżkę,  wysokości 
10–30 cm., która po przekwitnięciu i dojrzeniu 
owoców szybko zanika, tak, że na początku lata 
nie można jej już znaleźć.
  Złoć  żółta  jest  rośliną  rodzimą,  spotykaną 
najczęściej w  lasach  liściastych,  zaroślach,  ja-
rach  i  na  terenach  wilgotnych  (np.  w  pobliżu 
strumieni).  Ta  niewielka  bylina  nie ma  szcze-

POZNAJMY PRZYRODĘ
W PARKU EKOLOGICZNYM

gólnie  wysokich  wymagań  środowiskowych, 
chociaż preferuje stanowiska słoneczne i półcie-
niste oraz wilgotne, próchnicze, piaszczysto-gli-
niaste gleby, bogate w azot i wapń. Wprawdzie 
złoć jest rośliną stosunkowo odporną na niskie 
temperatury, ale kiedy rośnie w ogrodzie, lepiej 
jesienią okryć  jej  stanowisko opadłymi  liśćmi, 
gdyż  w  naturze  takie  właśnie  zabezpieczenie 
na zimę ma zapewnione. Złoć nie  jest podatna 
na choroby i szkodniki, ale niewłaściwe stano-
wisko uprawy (np. zbyt mokre podłoże), może 
powodować  zagniwanie  cebul  lub  słabe  kwit-
nienie.

Małgorzata Bogusławska
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