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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
Kolejny numer w tym roku naszej osiedlowej gazetki 
poświęcony jest okresowi wakacyjnemu. Był on bar-
dzo bogaty w wydarzenia. Możecie Państwo powspo-
minać z nami wydarzenia jakie działy się podczas 
Lata z Estradą czy pełne emocji Podchody. Jako Rada 
staraliśmy się aby wakacje były wypełnione atrakcja-
mi i przesłoniły nieco ten trudny czas. Na terenie na-
szego osiedla, przy placu zabaw ul. Horacego / Owi-
diusza stanął Mobilny Instytut Kultury. W numerze 
znajdziecie Państwo podsumowanie tych prac.

Zachęcam również Państwa do wzięcia udziału 
w głosowaniu Poznańskiego Budżetu Obywatelskie-
go 2021. W tym roku wybieramy o jeden projekt wię-
cej. Podczas głosowania można oddać maksymalnie 
dwa głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden w 
ramach Zielonego Budżetu) oraz maksymalnie dwa 
głosy na projekty rejonowe. Więcej informacji o na-
szych projektach na plakacie w środku numeru.

Składam również Krewniakom podziękowania 
za udział w donacji która odbyła się 25 sierpnia 

na terenie Parafii p.w. Św. Moniki. Nie ma nic cen-
niejszego jak podarowania części siebie drugiemu 
człowiekowi. Zachęcam do kolejnych naszych akcji. 
Zapraszam również w imieniu Klubu do współpracy 
firmy i ludzi dobrej woli do współpracy. Oprócz krwi 
potrzebna jest dla klubu wsparcie. Kontakt z przed-
stawicielem Klubu na plakacie str.2
Zachęcam Państwa do pozostania w domach, sto-
sowania się do zaleceń, abyśmy byli bezpieczni. Na 
ostatniej stronie pozwalamy sobie przypomnieć o za-
sadach. Zależy nam na bezpieczeństwie.
Chciałam również podziękować Państwu za te kilka 
lat współpracy. Dziękuję również wszystkim Rad-
nym, którzy nie szczędząc swojego czasu przyczynili 
się do wydawania naszej gazetki. Obowiązki zawo-
dowe nie pozwalają mi na kontynuowanie tego za-
dania. Nowej Pani redaktor naczelnej Małgorzacie 
Szymaniak życzę wszystkiego najlepszego.
Prosimy o kontakt na naszą redakcyjną skrzynkę – 
redakcja.nastrzeszynie@gmail.com.
Przyjemnej lektury!

Ewa Garasz
Redaktor naczelny

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

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

• korespondencyjny:
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Mia-
sta Poznania, Osiedle Strzeszyn, ul. Libelta 16/20, 
61-706 Poznań
• bezpośrednio na dyżurach: OBECNIE ZE WZGLĘ-
DU NA EPIDEMIE NIECZYNNY 

• 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:
25 października 2020
–  przy kościele Św. Moniki
6 grudnia 2020
– planujemy, ale ze względu na obecną 
sytuację bliższe informacje będą w sieci, 
Facebooku i plakatach

PODARUJ KOMUŚ
CZĄSTKĘ SIEBIE

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY FIRMY

I INDYWIDUALNYCH SPONSORÓW 
DO WSPÓŁPRACY Z KLUBEM

Kontakt: Benon Hańćkowiak
504 739 203
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ZASADY GŁOSOWANIA

Wyciąg ze str. https://budzet.um.poznan.pl/pbo21/glosowanie-co-warto-wiedziec/ - zasady § 4 Głosowanie

1. Projekty są wybierane w głosowaniu powszechnym. Prawo 
głosu ma każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na 
terenie miasta Poznania. 
2. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, we własnym 
imieniu, w jednym głosowaniu na projekty ogólnomiejskie 
i projekty rejonowe. 
3. Podczas głosowania można oddać maksymalnie dwa głosy 
na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden głos na Zielony Bu-
dżet) i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe. 
4. Głosowanie odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem 
PBO21. 
5. Głosowanie, jest dokonywane poprzez wypełnienie formularza głosowania w wersji elektronicz-
nej w Serwisie PBO21. 
6. Dopuszcza się tworzenie punktów do głosowania prowadzonych przez rady osiedli na podstawie 
ich uchwały. Rada osiedla jest zobowiązana do zawiadomienia Gabinetu Prezydenta o utworzeniu 
takiego punktu. 
7. Na liście projektów w elektronicznym formularzu do głosowania znajduje się nazwa projektu, 
skrócony opis projektu oraz informacja o pozytywnej lub negatywnej opinii rad osiedli. 
8. Głosowanie przez różne osoby z jednego komputera jest możliwe, jeśli komputer udostępniony 
będzie osobie, która chce oddać swój głos na wybrane przez nią projekty i jeżeli głosowanie odbę-
dzie się zgodnie z jej wolą. 
9. Gabinet Prezydenta może wyznaczać dodatkowe punkty do głosowania na terenie miasta. 
10. Dodatkowe punkty do głosowania wyznacza się w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz w Cen-
trum Inicjatyw Rodzinnych. 
11. Na elektronicznym formularzu do głosowania należy:
 1) podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, 2) oświadczyć, że podane dane są prawdziwe 

i aktualne, 3) potwierdzić zapoznanie się i akceptację Zasad PBO21, 4) w przypadku osób, które 
nie ukończyły 18. roku życia, rodzic/opiekun osoby głosującej musi uzupełnić elektroniczny 
formularz, potwierdzający oddanie głosu przez osobę małoletnią, 5) wskazać projekty, na które 
oddany zostaje głos zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

12. Poprawność i prawdziwość danych wskazanych w elektronicznym formularzu do głosowania 
może zostać sprawdzona w celu potwierdzenia ważności oddanego głosu.

Do 30 listopada zgodnie z harmonogramem dowiemy się o wynikach głosowania.
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Foto.Maksymilian Dyśko

 Dnia 28.08.2020 roku odbyły się II Nocne 
Podchody Rady Osiedla Strzeszyn. W imprezie 
wzięły udział aż 54 osoby (9 drużyn) i 17 ani-
matorów! Pierwsza drużyna ruszyła o godzinie 
20:40, natomiast ostatnia drużyna zakończyła 
grę o godzinie 3:20. W tym roku II Wojna Świa-
towa była głównym tematem podchodów. Każ-
da drużyna miała za zadanie odebrać „bombę” 
od zaufanej osoby napotkanej na trasie i dostar-
czyć ją pod wiadukt, aby wysadzić niemiecki 
transport. Współrzędne wiaduktu były podane 
alfabetem Morse’a dla utrudnienia. 
 Na początku trasy każdy z uczestników 
dostawał dowody osobiste wzorowane na lata 
40 ubiegłego wieku. Dane z dowodów każdy 
uczestnik musiał znać na pamięć. W przypad-
ku niespodziewanych kontroli niemieckich 
żołnierzy każdy uczestnik był przepytywany 
z danych. Na trasie uczestnicy spotykali także 
polskich Powstańców, którzy szkolili drużynę: 
uczyli strzelać a także udzielali im wskazówek. 
Na trasie pojawiały się także zadania edukacyj-
ne. Przy 3 punkcie trzeba było pomóc i opatrzyć 
ranną dziewczynę. Przy kolejnym punkcie gru-
py otrzymały 3 fotografie: Z Józefem Unrugiem, 
Ireną Sendlerową oraz Witoldem Pileckim. Za-
daniem każdej drużyny było napisanie kto znaj-

PODCHODY RADY OSIEDLA 
STRZESZYN 2020

duje się na fotografiach oraz trzeba było napisać 
krótki życiorys każdego z bohaterów. Kolejne 
zadania były jeszcze ciekawsze. Zabranie fla-
gi z obozu niemieckich żołnierzy, uwolnienie 
dziewczyny z kolejnego obozu, rąbanie drewna 
i utrzymanie ognia przez 2 minuty. Pomysło-
dawcą i scenarzystą projektu jest Maksymilian 
Dyśko. Celestyna Konrad - Nogalska, Jacek 
Trębecki oraz Dariusz Krzeszowiec również 
jako osoby ściśle związane z Radą Osiedla po-
magały przy zorganizowaniu podchodów wraz  
z pozostałą grupą animatorów. Kulisy podcho-
dów (film) dostępny jest na Facebooku Sekcji 
Sportowej Rady Osiedla Strzeszyn a także na 
Facebookowej stronie Rady Osiedla Strzeszyn. 

Maksymilian Dyśko

Obozu z podchodniami - foto.Sylwia Tylska
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 Wakacje 2020 na długo zostaną w naszej 
pamięci jako czas zabawy, szaleństwa, a nawet 
nauki :)
 W tym roku, dzięki temu, że na naszym 
osiedlu zawitał Mobilny Instytut Kultury, Rada 
Osiedla Strzeszyn miała możliwość zorganizo-
wania wielu wydarzeń dla mieszkańców. Zgło-
siliśmy się do lokalnych firm, stowarzyszeń, 
mieszkańców z prośbą o wsparcie. Efektem 
tego było prawie dwadzieścia spotkań, pod-
czas których mogliśmy: tańczyć, grać, śpiewać, 
ćwiczyć języki obce i umiejętności społeczne, 
ćwiczyć jogę i uważność, trenować grę w piłkę, 
malować, rysować, lepić, tworzyć. W trakcie 
imprez wystawialiśmy także stoisko z book-
crossingiem. 

WAKACJE NA STRZESZYNIE
 Dziękujemy: Warsztatowni Artystycznej, 
Pracowni psychologiczno-edukacyjnej Samo-
dzielni, Akademii Piłkarskiej Reissa, Stowa-
rzyszeniu Strzeszyn dla Dzieci, Pinezce, Szkole 
językowej Multigo, Pracowni artystycznej Plu-
szarnia, Yogala, Wyspa Zmian.
 Partnerem wszystkich spotkań był Mobilny 
Instytut Kultury.
 Przede wszystkim jednak dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom. Wasza obecność w słońcu 
i w deszczu sprawiała, że imprezy były udane! 
 To jeszcze nie koniec! Wraz z Mobilnym In-
stytutem Kultury pracujemy nad kolejnymi wy-
darzeniami. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń 
na Facebooku: www.fb.com/rostrzeszyn/events/ 

Marta Schmidt

 CIL, czyli Centrum Inicjatyw Lokalnych, to 
program uruchomiony przez Gabinet Prezyden-
ta Miasta Poznania w 2016 roku. W roku 2020 
na terenie osiedla rozpoczął działalność CIL 
Strzeszyn, dzięki pozyskaniu przez Stowarzy-
szenie Strzeszyn dla Dzieci dofinansowania.
 Centrum Inicjatyw Lokalnych jest progra-
mem, który ma tworzyć warunki do rozwoju 
wspólnot lokalnych. 
 Głównym zadaniem CIL Strzeszyn w 2020 
jest stworzenie diagnozy potrzeb społecznych 
- czyli wraz z mieszkańcami prowadzący przy-
glądają się potrzebom, problemom mieszkań-
ców, ale również temu, co stanowi unikatowość 
naszej dzielnicy, mocnym stronom miejsca, ale 
też mieszkańców.  
 Założeniem CIL-u jest działanie z lokalnymi 
partnerami i liderami, wspieranie mieszkańców, 
przedsiębiorców i ich inicjatyw. Epidemia wy-

CENTRUM INICJATYW
LOKALNYCH STRZESZYN

musiła na liderach zmianę spo-
sobu prowadzenia oraz harmo-
nogramu wydarzeń, działania 
przeniesiono w teren oraz do 
Internetu. W ramach CIL-u od-
były się już spacery, spotkania, 
pogadanki. Trwa konkurs na pomysł na inicjaty-
wę, która zintegruje i zachęci do działania sąsia-
dów oraz konkurs fotograficzny „Strzeszyński 
fyrtel w obiektywie”. Zapraszamy do udziału.
 CIL jest programem, który działa dzięki 
aktywności mieszkańców, działaczy i przedsię-
biorców. Zachęcamy do brania udziału w wyda-
rzeniach, wypełnianiu ankiet, organizacji spo-
tkań, wspierania CIL Strzeszyn. 
 Zapraszamy do zapoznania się z działalno-
ścią CIL Strzeszyn na www.fb.com/CILStrze-
szyn/

Marta Schmidt
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 W te wakacje po raz kolejny na naszym osiedlu zawitało Lato z Estradą. Projekt Estrady Poznań-
skiej, dzięki finansowaniu Rady Osiedla Strzeszyn, zorganizował cztery bezpłatne dla mieszkańców 
wydarzenia na naszym osiedlu. 
 W tym roku tematem przewodnim była ekologia. Idea ochrony klimatu i dbania o środowisko 
naturalne obecna była w każdym wydarzeniu. Z okazji startu IV już edycji Lata z Estradą stworzono 
ekologiczny przewodnik online oraz rodzinną grę planszową. Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo na stronach Estrady Poznańskiej.

LATO Z ESTRADĄ
– KULTURA W KLIMACIE

Fot. Marta Schmidt

 W każdy czwartek sierpnia spotykaliśmy się przy Mobilnym Instytucie Kultury na Strzeszynie, 
aby brać udział w animacjach, obejrzeć spektakle i wysłuchać i wziąć udział koncertu interaktyw-
nego “Piosenki ze śmietnika”. Z opinii uczestników wiem, że największe wrażenie  wywarł Wilk, 
bohater spektaklu “Trzy świnki”, który był… ekologiczny!
 W tym roku ze względu na stan epidemiologiczny wydarzenia odbywały się w rygorze sani-
tarnym, ale nie przeszkodziło to mieszkańcom w każdym wieku na aktywny udział i wspaniałą 
zabawę. 
 Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną edycję w przyszłe wakacje!

Marta Schmidt
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 W roku 2020 Stowarzyszenie MiastoHolizm 
otrzymało dofinansowanie z Wydziału Kultury 
Miasta Poznania na działania Mobilnego Insty-
tutu Kultury na terenie Strzeszyna. Tym samym 
dzięki współpracy z Radą Osiedla Strzeszyn 
stanie się osiedlowym mini domem kultury! 
 Mobiny Instytut Kultury jest wielofunkcyj-
nym, mobilnyn kontenerem, który po rozłoże-
niu może stać się sceną, galerią, kinem. Z wiel-
ką radością przyjęliśmy wiadomość, że po wielu 
udanych instalacjach jest możliwość goszczenia 
Mobilnego Instytutu Kultury u nas na osiedlu. 
MiastoHolizm zaprezentuje szereg wydarzeń, 
ale MIK stanie się też naturalną sceną działań 
dla osiedlowych inicjatyw lokalnych. Koncerty, 
spotkania, turnieje, warsztaty - mamy nadzieję 
na jak najwięcej zgłoszeń mieszkańców i na 
wspaniale spędzony wspólnie czas.
 MIK postawiony został przy placu za-
baw Horacego/Owidiusza w marcu. Wzbudził 
ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców. 
Imprezy, które odbyły się do tej pory przycią-

MOBILNY INSTYTUT KULTURY 
NA STRZESZYNIE!

gnęły mieszkańców, a w tym roku czeka nas 
jeszcze kilka wydarzeń.
 Szczegółowe informacje oraz harmonogram 
pojawiać się będą na Facebooku Mobilnego In-
stytutu Kultury i Rady Osiedla Strzeszyn.
 Dziękujemy Monice Petryczko za ogromne 
zaufanie i mamy nadzieję na niezapomniane 
wydarzenia!

Marta Schmidt

Fot. Marta Schmidt

Fot. Marta Schmidt
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POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI
 Głosujemy do 20 listopada do godz. 12:00  na pbo2021.pl

+

Pamietaj, głosować mogą wszyscy, również dzieci, uczniowie i studenci.
Każdy głos się liczy!

Masz w swoich rękach niesamowite narzędzie, abyśmy wspólnie wygrali kolejny budżet obywatelski! 
Wystarczy oddać 1 głos na projekt OGÓLNOMIEJSKI, 1 głos na ZIELONY BUDŻET i 2 głosy na projekty REJONOWE.

Projekt

Projekt

Zielone FYRTLE
Niech połączą nas DRZEWA

ZB.6PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI
ZIELONY BUDŻET

PROJEKT
OGÓLNOMIEJSKI

Dzięki tej WSPÓLNEJ inicjatywie 10 osiedli, nasza 
okolica stanie się jeszcze bardziej ZIELONA i kolorowa

Zielone FYRTLE
Niech połączą nas DRZEWA

33
Golęcin dla każdego
Ostatnio sporo dzieje się nad Rusałką i na Golęcinie, chcemy 
aby działo się jeszcze więcej! Nowy punkt aktywności 
mieszkańca, nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna,  
przestrzeń do street workout’u, modernizacja toalet, nowe 
krzewy i drzewa. Niech Golęcin będzie dostępny dla każdego!

Strzeszyn zyska nasadzenia ponad 80 lip lub 
platanów w pasie między między ulicami: Hezjoda 
i Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, zagospodarowanie 
skweru przy Krzyżu oraz montaż ławek. Projekt Justyna Śmigaj

Projekt

Zielone FYRTLE
Niech połączą nas DRZEWA

II.7PROJEKT REJONOWY
DRUGI GŁOS

Festiwale, Kino Plenerowe,
Kulturalne Lato na Strzeszynie,
w Kiekrzu, w Krzyżownikach-Smochowicach.

Projekt

Zielone FYRTLE
Niech połączą nas DRZEWA

II.6PROJEKT REJONOWY
PIERWSZY GŁOS

Profesjonalne wybiegi 
i place zabaw dla psów
Celem projektu jest wykonanie dwóch profesjonalnych 
obiektów dla naszych czworonożnych przyjaciół: jeden 
na granicy Strzeszyna i Podolan, drugi  na granicy Kie-
krza i Krzyżownik-Smochowic.

Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych wydarzeń 
kulturalnych i rekreacyjnych tj. koncerty, festiwale, 
spektakle teatralne, kino letnie oraz całoroczne warsztaty
i zajęcia kulturalne. 
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kulturalnych i rekreacyjnych tj. koncerty, festiwale, 
spektakle teatralne, kino letnie oraz całoroczne warsztaty
i zajęcia kulturalne. 
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 Już w zeszłym roku Rada 
Osiedla Strzeszyn zainicjowała 
akcję Bookcrossing na Strze-
szynie. Nie posiadaliśmy stałe-
go miejsca, więc wystawialiśmy 
stoisko z książkami na imprezach 
organizowanych przez ROStrze-
szyn.
 Bookcrossing to akcja pole-
gająca na wymianie książek. Je-
śli posiadacie książki, które prze-
czytaliście i chcecie podzielić się 
nimi z innymi, to bookcrossing 
jest do tego wspaniałą okazją.
 Pierwsza akcja bookcrossin-
gowa odbyła się na Festynie je-
siennym w 2019 roku. Mieszkań-
cy przynosili wiele książek, ale 
też wiele zostało odebranych. Wachlarz tytułów 
był ogromny: od książek psychologicznych, po-
przez książeczki dla dzieci, książki kucharskie, 
instruktażowe, słowniki, romanse, aż po krymi-
nały. 

BOOKCROSSING NA STRZESZYNIE!
 Pojawienie się Kontenera na 
osiedlu pozwoliło na utworzenie 
jednego punktu, do którego książ-
ki można przywieźć i odebrać. Na 
początku książki rozstawialiśmy 
na trawie, dzięki pomocy miesz-
kańców mamy regał oraz pudła na 
książki. Dziękujemy!
 Udostępnialiśmy książki w ra- 
mach wydarzeń w Mobilnym In-
stytucie Kultury aż 28 razy. Za-
praszamy do sprawdzenia kolej-
nych terminów na www.fb.com/
rostrzeszyn/events/.
 Odbiór akcji przez miesz-
kańców jest bardzo pozytywny. 
Widać ogromne zapotrzebowanie 
na bibliotekę na Strzeszynie. Do 

czasu jej uruchomienia zapraszamy do dzielenia 
się swoimi zbiorami i wypożyczanie tych, które 
są dostępne.

Marta Schmidt
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 Noc Bibliotek to cykliczna, ogólnopolska 
akcja, organizowana przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej i kierowana do bibliotek publicz-
nych, szkolnych a nawet instytucji dysponują-
cych jedynie półką na książki. Tego dnia anima-
torzy i bibliotekarze przygotowują wydarzenia, 
warsztaty i spotkania autorskie, stając się też 
lokalnym centrum kultury. Współczesna biblio-
teka bowiem to nie tylko miejsce, w którym 
można wypożyczyć książki, filmy czy płyty ale 
również przestrzeń integrująca mieszkańców 
i sprzyjająca życiu kulturalnemu. 
 W tym roku Noc Bibliotek ponownie odby-
ła się na Strzeszynie pod szeroko rozumianym  
hasłem „Klimat na czytanie”, nawiązującym za-
równo do zmian klimatu ale również  warunków 
związanych z pandemią COVID-19 i tworzenia 
prywatnych przestrzeni do czytania. Noc Bi-
bliotek zbiegła się również z obchodzonym co 
roku Dniem Drzewa, jednym z najważniejszych 
i najstarszych świąt  ekologicznych. Dlatego 
w programie nie zabrakło odwołania zarówno 
do tematu roli drzew w mieście, działań proeko-
logicznych i lokalnych. Organizatorom zależało 
na dotarciu do dużego grona odbiorów, stąd wy-
darzenia odbywały się we wszystkich częściach 
Strzeszyna.
 Noc Bibliotek na Strzeszynie - edycja 2020 
realizowana była przez Centrum Inicjatyw Lo-
kalnych Strzeszyn we współpracy  z Stowa-
rzyszeniem Strzeszyn dla Dzieci, Radą Osiedla 
Strzeszyn oraz Warsztatownią Artystyczną,  Pra-
cownią Edukacyjną Samo-dzielni, Angielskim 
Zaciszem, Mobilnym Instytutem Kultury, Multi-
go, Domem Dziecka numer 3 w Poznaniu oraz 
Projektem Zieleniak.  Z troską o zdrowie i bez-
pieczeństwo Sąsiadów, działania dostosowane 
zostały do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 Akcja rozpoczęła się grą terenową “Poszu-
kiwacze skarbów Strzeszyna” przygotowaną 

 NOC BIBLIOTEK
NA STRZESZYNIE - EDYCJA 2020

przez  Pracownię Edukacyjną Samo-dzielni 
oraz Projekt Zieleniak, w trakcie której druży-
ny rozwiązywały zagadki, szukały informacji 
na temat drzew  oraz poruszały się trasą lite-
rackich patronów ulic.   W tym samym czasie 
w Mobilnym Instytucie Kultury rozpoczął swo-
je działanie punkt informacyjny CIL Strzeszyn. 
Pod okiem dr  Dobrochny Bartkowskiej-Nowak 
mali i duzi tworzyli mapy sentymentalne osie-
dla, działa terenowa fotobudka i powstało drze-
wo cytatów.  Rozmawiamy o i zachecalismy do 
udziału w konkursie fotograficznym. Możliwe 
było również skorzystanie z zasobów półki 
z książkami w ramach bookcrossingu
 Następnie w Angielskim Zaciszu odbyły 
się warsztaty „Myślenie wizualne dla rodziców 
czyli jak wesprzeć swoje dzieci w nauce i do-
brze się przy tym bawić ”. Magdalena Krawiec  
przedstawiała zasady tworzenia notatek wizual-
nych, jak się okazało nie tylko rodzicom – naj-
młodszy uczestnik nie miał jeszcze roku.
 Dwukrotnie można było wysłuchać opowie-
ści i bajek o radości, smutku i miłości, snutych 
przez Xenie Starzyńską w ramach „Czasem 
słońce, czasem deszcz”. W pierwszym spo-
tkaniu udział wzięli również wychowankowie 
Domu Dziecka nr 3, które mieści się na Starym 
Strzeszynie, w drugim - niestety już w desz-
czowej aurze – dzieci z Strzeszyna Greckiego. 
W Mobilnym Instytucie Kultury odbyło się 
również spotkanie „Książki dla rodzica, spotka-
nie rodziców z psychologiem” przygotowane 
przez Agatę Ryniecką. Po południu odbyły się 
warsztaty „O książkach, cytatach i rysunkach 
inaczej - recyklingowe warsztaty z cytatami” 
przygotowane przez Anikę Konys  w Warszta-
towi Artystycznej, w trakcie której dzieci przy-
ozdabiały notesy.
 Tegoroczna edycja umożliwiała uczestnic-
two w wydarzeniach także online m.in. w grze 
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 Uczestnicy Strzeszyńskiego  Klubu Seniora 
(SKS) od początku 2020 r., aktywnie spotyka-
li się w Przedszkolu Koraliki, gdzie organizo-
wałam cykl zaplanowanych i różnorodnych 
zajęć z animatorami. Dodatkowo postanowiły-
śmy przynajmniej raz w miesiącu organizować 
wspólne wyjazdy do kina Rialto w ramach Fil-
mowego Klubu Seniora.

Oto tematy zrealizowanych spotkań:
1. 07.01. – „SPOTKANIE NOWOROCZNE”  
kolędowanie z p.Marcinem,
2. 14.01. – Pierwsza Pomoc - ciąg dalszy  z Ra-
townikiem Medycznym,
3. 21.01. – warsztaty fotograficzne z Kasią Za-
lewską,
4. 28.01. – KINO RIALTO „Mayday”
5. 04.02. – zajęcia z origami z Karoliną Junik
6. 11.02. – KINO RIALTO „ Kłamstewko”
7. 25.02. – spotkanie organizacyjne
8. 03.03. – spotkanie z dietetykiem Barbara Bo-
rucka „ Orkiszowe Pola”

STRZESZYŃSKI KLUB SENIORA
 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZA OKRES 01-09. 2020 ROK

 Pandemia COVID 19 w połowie marca 
przerwała nasze spotkania.

 Od tego czasu z Seniorami kontaktowałam 
się telefonicznie i za pomocą SMS-ów. Wysy-
łałam zapytania w sprawie ew. pomocy, prze-
kazywałam komunikaty Centrum Inicjatyw Lo-
kalnych. Rzadziej zamieszczałam informacje na 
Facebooku, ponieważ połowa Pań z niego nie 
korzysta.

bibliotecznej, gali Nocy Bibliotek czy domo-
wych projekcjach filmu „Jakub,  Mimmi i gada-
jące psy”
 Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc 
w organizacji  Marcie Schmidt, Dorocie Kny-
chała-Gaździe, Urszuli Konys, Anice Konys,  
Agacie Rynieckiej, Magdalenie  Krawiec, 
dr Dobrochnie Bartkowskiej-Nowak, Natalii 
Mruczyk, Xeni Starzyńskiej, Kseni Liberze, Lu-
cynie Sasiak, Katarzynie Zalewskiej, Darkowi 
Krzeszowiec, Jerzemu Zientkowskiemu, Emi-
lii Pijanowskiej, Katarzynie Style, Magdalenie 
Garczarczyk oraz wolontariuszom: Szymono-

wi Adamczewskiemu, Martynie Górny i Anieli 
Matuszkowicz.
 W Noc Bibliotek na Strzeszynie 2020 udział 
wzięło ponad 120 osób, co pokazuje, że na  
Strzeszynie  (mimo niepogody) panuje dobry 
klimat na czytanie i potrzebna jest na osiedlu 
lokalna instytucja kultury.

Więcej informacji na temat wydarzenia jak rów-
nież następnych planowanych działań można 
znaleźć na stronie https://www.facebook.com/
CILStrzeszyn/?modal=admin_todo_tour
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Mapa 1. Widok z góry – obszar objęty opracowniem – google maps

Zrealizowano projekt Strefy Seniora polegające na:
Wybudowaniu placu do gry w bule,
Wyposażeniu strefy w stoliki do gry w szachy oraz ławki z oparciem,
Przesunięciu boiska do gry w piłkę plażową,
Wykonaniu nasadzeń z krzewów,
Rekultywacji trawnika,
Modernizacji pobliskiej ścieżki asfaltowej.

 Teren objęty pracami położony jest między ul. Horacego i ul. Owidiusza w centralnej części 
Osiedla Strzeszyn Grecki. Od strony północnej i południowej graniczy z parkingiem samochodo-
wym, od zachodniej z placem zabaw i ścieżką; od zachodniej z boiskami sportowymi.

Pozostałe spotkania 
09.01. spotkanie Noworoczne – organizowane 
przez RO/ dla chętnych
12.02. Forum Klubów Seniora / UM Poznania 
dla liderów / uczestniczyłam osobiście
12.02 otwarte wykłady Strzeszyńskie – dr Ryp-
niewski SP-1/ dla chętnych

 Wraz z nastaniem lata zaprosiłam Seniorów 
do wyjścia z domu i zorganizowałam następują-
ce spacery:

1. 16.06. – Rusałka,
2. 23.06. -  Rusałka – dookoła jeziora

3. 14.07. – Rusałka z p. Magdą Garczarczyk / 
sponsorowana kawa + ciasto /.
Rozmowa dotycząca diagnozy społecznej i wy-
wiadów dla CIL.
4. 21.07. – Ogród Botaniczny
5. 04.08 – Park Sołacki / nie było chętnych z po-
wodu wyjazdów Słuchaczek

 Jeżeli warunki sanitarne pozwolą i będzie-
my mieli salę, spotkania będą kontynuowane 
w okresie jesienno–zimowym.

Lucyna Sasiak
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A) STOLIK METALOWY KWADRATOWY 
BEZ OPARCIA, „szachy”- 2 kpl.

Zdjęcie poglądowe – stolik metalowy do gry w szachy 
- przykładowa konstrukcja firmy Muller Jelcz Lasko-
wice

B) ŁAWKA STALOWA Z OPARCIEM
- 4 szt. 

D) BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ
PLAŻOWEJ - PRZENIESIENIE

E) ZIELEŃ 

 Posadzono krzewy ozdobne w grupach przy 
bulodromie i stolikach do gry w szachy. Do na-
sadzeń wybrano drzew i krzewy ozdobne pod-
czas kwitnienia jak i ozdobne z liści. 
 Rekultywacji zostanie poddano zniszczoną 
w trakcie prac część terenu. W ramach prac zo-
stał odtworzony trawnik z siewu. 

F) MODERNIZACJA ŚCIEŻKI
ASFALTOWEJ

 Wyremontowano nawierzchnię istniejącej 
ścieżki pieszej z asfaltobetonu, przecinającej te-
ren w rejonie istniejącego placu zabaw.
 Całość zadania została wykonana zgodnie z 
wcześniejszymi założeniami i stworzonym pro-
jektem.

Zarząd i Rada Osiedla Strzeszyn

OPIS POSZCZEGÓLNYCH
PRAC / URZĄDZEŃ:

C) BULODROM
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Piątek 
20:00-21:00
SIATKÓWKA
SP1, duża sala

Środa 
19:30-21:30
PING PONG
SP1, duża sala

Wtorek
21:00-21:30
KOSZYKÓWKA
SP1, duża sala

Piątek 
19:00-20:00
PIŁKA NOŻNA
SP1, duża sala

Sobota 
9:00-10:30
NORDIC WALKING
POCZĄTKUJĄCY
10:30-12:00 
NORDIC WALKING 
ZAAWANSOWANI
W każdą pierwszą sobotę miesiąca o 9:00 
nauka dla zupełnie początkujących
Zbiórka: Krajanecka/Koszalińska przy działkach

Wtorek 
20:00-21:00
ZUMBA
SP1, duża sala 

Bezpłatne
zajęcia sportowe
dla mieszkańców

Czwartek 
20:00-21:00
QI GONG
SP1, mała salka

Środa 
19:30-20:30
ZAJĘCIA DLA
SENIORÓW
SP1, duża sala

Środa 
20:30-21:30
ZDROWY
KRĘGOSŁUP
SP1, duża sala

Piątek 
20:00-21:00
BEZPIECZNA KOBIETA
Samoobrona dla kobiet
SP1, duża sala

Sobota 
9:00-11:00
SPORTOWE SOBOTY
SP1, duża sala

Sobota 
17:00-18:00 
CHCĘ BYĆ FIT
Zajęcia ogólnorozwojowe dla każdego
Boisko przy Krajeneckiej

Harmonogram dostępny na: fb.com/rostrzeszyn/events
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