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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
że tematy w nim poruszone spotkają się z zainte-
resowaniem i poszerzą wiedzę głównie o tym co 
się dzieje lub co czeka w najbliższej przyszłości 
nasze Osiedle, choć nie tylko. 
 Tradycyjnie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania kolejnego numeru 
gazetki. Jak zawsze zapraszamy do współpracy 
i dzielenia się z nami ważnymi dla Was sprawa-
mi, problemami, czy też pomysłami na zmianę 
naszego Osiedla. Prosimy o kontakt na naszą 
redakcyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@
gmail.com Życzymy miłej lektury!

W imieniu redakcji
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

• telefoniczny:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: Pani Arleta Matu-
szewska
- kom. 783-994-117,
Przewodniczący Zarządu: Pan Wojciech Bratkowski
- kom.791-170-647
• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu, Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
• bezpośrednio na dyżurach:
pierwsza środa miesiąca, godz.18.00 Miejscem dyżurów 
siedziba Rady Osiedla, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 
Hezjoda
(wejście od ronda - koło placu zabaw - po schodkach w dół).
• mailowo: biuro@rostrzeszyn.pl
informacje i komunikaty zamieszczamy również na naszej 
stronie internetowej: www.rostrzeszyn.pl

 W poprzednich numerach naszej gazetki 
opisywane były inwestycje zrealizowane lub 
będące w trakcie realizacji na naszym osiedlu. 
Tym razem pragnę podzielić się z Państwem 
planami inwestycyjnymi na rok 2018. Poniżej 
przedstawiamy Państwu zestawienie planowa-
nych inwestycji. 

1. BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWO – PIE-
SZEJ W CIAGU ULICY WAŃKOWICZA 
(odcinek od ulicy Tołstoja do Biskupińskiej )
- stan realizacji: wykonany i zatwierdzony pro-
jekt budowy drogi wraz z oświetleniem, zabez-
pieczone środki finansowe 

Finansowanie: środki Rady Osiedla, wywalczone 
przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- częściową wymianę podbudowy boiska,
- wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska,
- wymianę sztucznej nawierzchni: położenie 
nowej trawy wraz z wypełnieniem granulatem.

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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Na Strzeszynie

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż zgłoszony do konkursu Poznański Budżet Obywa-
telski 2018 projekt pn. Rekreacja na Strzeszynie 3  mający na celu rewitalizację terenu rekreacyjno-
-sportowego położonego miedzy ulicami Owidiusza a Horacego został wpisany na listę zwycięzców 
uzyskując 1343 głosy. Dziękujemy!!!  

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

3. WYMIANA NAWIERZCHNI MIA-
STECZKA RUCHU DROGOWEGO 
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENI RE-
KREACYJNYM POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO / OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
-zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie podbu-
dowy i położenie nowej nawierzchni

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców i staraniu Zarządu Osiedla w ra-
mach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- zdjęcie starej nawierzchni
- położenie nowej nawierzchni wraz z jej wy-
pełnieniem
-renowacja piłkochwytów, wymiana ławek  

Finansowanie: środki zdobyte staraniem Zarzą-
du Osiedla w ramach konkursów grantów osie-
dlowych

5. REALIZACJA PROJEKTU REKRE-
ACJA NA STRZESZYNIE 3 REWITA-
LIZACJA TERENU REKREACYJNO-
-SPORTOWEGO POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO/OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
- przeniesienie boiska do piłki siatkowej – pla-
żowej  
- budowę strefy relaksu 
-wymianę zużytych elementów placu zabaw
- budowę nowych ścieżek spacerowych wzdłuż 
ulic Horacego i Owidiusza umożliwiających 
dojście do peronu kolei metropolitalnej (budo-
wa peronu jest zaplanowana przez PKP na 2018 
rok)

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: W. Bratkowskie-
mu i staraniu Zarządu Osiedla w ramach Po-
znańskiego Budżetu Obywatelskiego

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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Drodzy Czytelnicy.
Wielkimi krokami zbliża się lato i upragnione wakacje. Wszystkim czytelnikom życzymy dużo pogody 

i wspaniałego wypoczynku. Niech te wakacje obfitują w moc pięknych i niezapomnianych wrażeń. 
Oddajemy w Wasze ręce drugi już w tym roku numer naszej osiedlowej gazetki. Artykuły, które znalazły 

się w bieżącym numerze to wąski przekrój tego co się na naszym osiedlu dzieje. A dzieje się dużo – i dobrego 
– jak jubileuszowy X już Rodzinny Festyn i niepokojącego – jak planowana wycinka wszystkich drzew na  
ulicy Literackiej. Mam jednak nadzieję, że czy przy porannej kawie, czy w wieczornym zaciszu znajdziecie 
czas i zerkniecie co słychać „Na Strzeszynie”. 

W imieniu redakcji dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego numeru gazetki. 
W każdym numerze staramy się poruszać tematy, które są ważne dla naszego osiedla. Wierzymy, że tak 
jest również i tym razem. Tradycyjnie również serdecznie zapraszamy do współpracy i dzielenia się z nami 
ważnymi dla Was sprawami, problemami, czy też pomysłami na zmianę naszego Osiedla. Prosimy o kon-
takt na naszą redakcyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@gmail.com.

Miłej lektury!
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA
• telefoniczny:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: Arleta Matuszewska, 
kom. 783-994-117,
Przewodniczący Zarządu: Wojciech Bratkowski, kom.791-170-647
• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań

• bezpośrednio na dyżurach:
pierwsza środa miesiąca, godz.18.00 w siedzibie Rady Osiedla 
w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Hezjoda (wejście od ronda - 
koło placu zabaw - po schodkach w dół).
• mailowo: biuro@rostrzeszyn.pl
informacje i komunikaty zamieszczamy również na naszej 
stronie internetowej: www.rostrzeszyn.pl oraz na oficjalnym 
profilu fb: www.facebook.com/rostrzeszyn/

CZY KONIECZNIE DRZEWA PRZY ULICY 
LITERACKIEJ MUSZĄ ZNIKNĄĆ?

Kiedy w maju 2007 roku przystąpiliśmy do pro-
jektowania ścieżki jednostronnej w ulicy Literac-
kiej, po stronie zachodniej na odcinku od Hezjoda 
do Koszalińskiej, przyjęliśmy w uzgodnieniu z Za-
rządem Dróg Miejskich, że ocalimy maksymalną 
liczbę drzew rosnących w pasie drogowym. Stąd 
przebieg nietypowy, meandrujący,   omijający 
każde uratowane przed wycinką drzewo i każdy 
krzew. Miało to jeszcze jedną niezwykłą zaletę, 
pozwoliło uzyskać spowolnienie ruchu dla wielu 
korzystających z niej rowerzystów, rolkarzy , po-
prawiając bezpieczeństwo licznych biegaczy i spa-
cerowiczów.  Zacienienie tak bardzo potrzebnej 
na tym odcinku ścieżki, osiągnięte dzięki rosną-
cym drzewom, stworzyło duży komfort i znacznie 
lepsze warunki wszystkim użytkownikom. Zgod-

nie z wykonaną inwentaryzacją zieleni i wykona-
nym projektem przez Biuro Inżynierii i Transportu 
BIT, wybudowano ścieżkę usuwając jedynie cztery 
niewielkie drzewa. Byliśmy dumni z efektu i osią-
gniętego celu. Mieliśmy zapewnienie, że w zapla-
nowanym na tym odcinku ulicy Literackiej 30-sto 
metrowym pasie drogowym, bez uszczerbku dla 
natury cała podziemna infrastruktura sieci wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, oświetleniowej znaj-
dzie swoje miejsce po stronie wschodniej ulicy 
Literackiej i pozwoli nam zachować istniejący 
drzewostan, a konieczność usunięcia pojedyn-
czych drzew zostanie zrekompensowana nasadze-
niami nowych szlachetniejszych gatunków. Kiedy 
w maju br. na sesji Rady Osiedla, bez wcześniej-
szych sygnałów, przez zupełne zaskoczenie, jedna 
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fot.: Arleta Matuszewska

z członkiń rady, realizująca projekty zieleni dla 
Przedsiębiorstwa Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego (PTBS) przedłożyła wniosek o podjęcie 
uchwały, z którego wynikało, że praktycznie cała 
zieleń z takim wysiłkiem ochroniona, zostanie 
wycięta, a na jej miejsce, w pasie drogowym nie 
zostaną posadzone żadne nowe drzewa, gdyż taka 
jest praktyka ZDM stosowana w oparciu o wytycz-
ne Aquanetu, byliśmy zaskoczeni. Trzeba jeszcze 
wyjaśnić, że zgodnie ze statutem Rady Osiedla 
jednostki miejskie mają obowiązek przekonsul-
towania projektów realizowanych na terenie na-
szego działania. Aby ominąć tą drogę przekazano 
wszystkie decyzje w ręce Aquanetu, uznając tym 
samym, że jest się zwolnionym z tego obowiązku. 
Zastosowany przez Urząd Miasta wybieg spowo-
dował, iż cała procedura związana z uzgodnie-
niami toczyła się bez wiedzy mieszkańców i Rady 
Osiedla. W dniu 15 czerwca została przeprowa-
dzona przez urzędników Departamentu Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, wyda-
jących Miastu  zgodę na wycinkę, wizja lokalna, 
po której zapewne zapadnie decyzja o wycięciu 

178 drzew i krzewów, w tym ponad 25 dorodnych 
drzew wymagających pozwolenia na wycinkę.  
Okazało się, że inwentaryzacja została wykonana 
bez należytej staranności,  np. z błędnie określony-
mi gatunkami drzew. Byłoby wyjście z tej niefor-
tunnej decyzji władz. Należałoby przeprojektować 
przebieg tego fragmentu magistrali wodociągo-
wej, położyć ją po przeciwnej stronie drogi, obok 
znajdującej się w tym samym projekcie sieci kana-
lizacyjnej.  Aquanet nie zważając na nic pragnie 
zafundować nam na ulicy Literackiej krajobraz 
istnie księżycowy, gdyż planowana przez nich bu-
dowa sieci wodociągowej oznacza nie tylko wy-
cinkę wszystkich drzew, ale również oznacza, iż 
z uwagi na strefy ochronne, żadne nowe drzewo 
nie będzie mogło być na tym odcinku zasadzone. 
Oczekujemy takich rozwiązań gestorów tej inwe-
stycji, które nie przyniosą mieszkańcom kolejnych 
uciążliwości w codziennym funkcjonowaniu, ale 
również takich, które uwzględnią obecny sposób 
zagospodarowania naszego osiedla.  

Arleta Matuszewska
Przewodnicząca Rady Osiedla
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(odcinek od ulicy Tołstoja do Biskupińskiej )
- stan realizacji: wykonany i zatwierdzony pro-
jekt budowy drogi wraz z oświetleniem, zabez-
pieczone środki finansowe 

Finansowanie: środki Rady Osiedla, wywalczone 
przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta
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- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- częściową wymianę podbudowy boiska,
- wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska,
- wymianę sztucznej nawierzchni: położenie 
nowej trawy wraz z wypełnieniem granulatem.

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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Na Strzeszynie

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż zgłoszony do konkursu Poznański Budżet Obywa-
telski 2018 projekt pn. Rekreacja na Strzeszynie 3  mający na celu rewitalizację terenu rekreacyjno-
-sportowego położonego miedzy ulicami Owidiusza a Horacego został wpisany na listę zwycięzców 
uzyskując 1343 głosy. Dziękujemy!!!  

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

3. WYMIANA NAWIERZCHNI MIA-
STECZKA RUCHU DROGOWEGO 
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENI RE-
KREACYJNYM POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO / OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
-zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie podbu-
dowy i położenie nowej nawierzchni

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców i staraniu Zarządu Osiedla w ra-
mach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- zdjęcie starej nawierzchni
- położenie nowej nawierzchni wraz z jej wy-
pełnieniem
-renowacja piłkochwytów, wymiana ławek  

Finansowanie: środki zdobyte staraniem Zarzą-
du Osiedla w ramach konkursów grantów osie-
dlowych

5. REALIZACJA PROJEKTU REKRE-
ACJA NA STRZESZYNIE 3 REWITA-
LIZACJA TERENU REKREACYJNO-
-SPORTOWEGO POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO/OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
- przeniesienie boiska do piłki siatkowej – pla-
żowej  
- budowę strefy relaksu 
-wymianę zużytych elementów placu zabaw
- budowę nowych ścieżek spacerowych wzdłuż 
ulic Horacego i Owidiusza umożliwiających 
dojście do peronu kolei metropolitalnej (budo-
wa peronu jest zaplanowana przez PKP na 2018 
rok)

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: W. Bratkowskie-
mu i staraniu Zarządu Osiedla w ramach Po-
znańskiego Budżetu Obywatelskiego

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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X FESTYN RODZINNY 
NALEŻY UZNAĆ ZA UDANY!

10 czerwca w niedzielę spotkaliśmy się 
na placu festynowym pomiędzy ulicami Owidiu-
sza i Horacego. Nie daliśmy się przestraszyć po-
godzie i w warunkach od upału po burzę, odbyła 
się fantastyczna impreza. Możemy sobie pogra-
tulować, że potrafimy wspólnie stworzyć własną 
oprawę, przy skromnych środach finansowych, ale 
z ogromną dawką życzliwości i uśmiechu.

Pomoc i zaangażowanie mieszkańców oraz 
lokalnych firm była ogromna. Przygotowaliśmy 

atrakcje i stoiska, a Państwo jako nasi znajomi i są-
siedzi dopisali swą obecnością. Nie zabrakło Rady 
Osiedla, przedstawicieli Wojskowej Straży Pożar-
nej ani wsparcia policji. Znakomita frekwencja, 
dziękujemy Wam za to! 

Nasz sponsor główny Aspazja stworzył całą ko-
lekcję barwnych buziek! Graliśmy w piłkę z Aka-
demią Piłkarska Reissa, Warsztatownia Artystycz-
na i Przystań Artystyczna Adama Sypniewskiego 
pokazały efekty pracy dzieci i młodzieży na scenie. 
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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
że tematy w nim poruszone spotkają się z zainte-
resowaniem i poszerzą wiedzę głównie o tym co 
się dzieje lub co czeka w najbliższej przyszłości 
nasze Osiedle, choć nie tylko. 
 Tradycyjnie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania kolejnego numeru 
gazetki. Jak zawsze zapraszamy do współpracy 
i dzielenia się z nami ważnymi dla Was sprawa-
mi, problemami, czy też pomysłami na zmianę 
naszego Osiedla. Prosimy o kontakt na naszą 
redakcyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@
gmail.com Życzymy miłej lektury!

W imieniu redakcji
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

• telefoniczny:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: Pani Arleta Matu-
szewska
- kom. 783-994-117,
Przewodniczący Zarządu: Pan Wojciech Bratkowski
- kom.791-170-647
• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu, Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
• bezpośrednio na dyżurach:
pierwsza środa miesiąca, godz.18.00 Miejscem dyżurów 
siedziba Rady Osiedla, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 
Hezjoda
(wejście od ronda - koło placu zabaw - po schodkach w dół).
• mailowo: biuro@rostrzeszyn.pl
informacje i komunikaty zamieszczamy również na naszej 
stronie internetowej: www.rostrzeszyn.pl

 W poprzednich numerach naszej gazetki 
opisywane były inwestycje zrealizowane lub 
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Dzieci pięknie śpiewają, grają, i tańczą. Mamy tyle 
zdolnych dzieci, jesteśmy z Was dumni!

Hitem z pewnością była obecność żołnierzy/
ratowników Wojskowej Straży Pożarnej z 31 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Bez nich 
ta impreza by poległa! Stała dostawa wody i tłumy 
fanów wokół wozu strażackiego - to było to. Chy-
limy czoła przed uśmiechniętą załogą strażaków 
i dziękujemy im za obecność, pokazy i umożliwie-
nie spełniania choć przez chwilę marzenia wielu 
dzieci o zostaniu strażakiem.

Stoiska z warsztatami i atrakcjami dla dzieci 
wabiły kolorami, Spark Academy i Panie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, udowodniły, że szkoła nie musi 
być nudna, a wręcz przeciwnie, jest wartościowym 
środowiskiem dla dziecka i wspiera jego rozwój! 
Edukacja nie zatrzymała się w szkole, Fundacja 
Kraina Zwierząt była z nami by pokazać, że nasi 
mniejsi bracia też są ważni. Magda Garczarczyk 
czuwała nad naszym czytaniem książek, 7 Po-
znańska Drużyna Harcerzy Herkules pokazała, 

że można jeszcze spędzać czas inaczej, niż grając 
na komputerze.

Nie zabrakło słodyczy ani lodów. Dobre Lody 
przyciągnęły kolejkę fanów. A Wasze domowe 
ciasta rozeszły się w mig z naszego stoiska. Duże 
emocje wzbudza zawsze nasza loteria. Cieszymy 
się, że udało się rozlosować nagrody ze sceny za-
nim deszcz zakończył naszą imprezę. Bon do In-

fo
t.:

 U
la
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on

ys
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stytutu Aspazja wart 500 zł, poszedł z pewnością 
w dobre ręce, choć jak powiedział konferansjer 
“ta Pani tego piękna nie potrzebuje”, ale cóż męż-
czyzna może wiedzieć.... My możemy jedynie po-
wiedzieć : Gratulujemy  wygranej! 

Krążą plotki, że był to “najbardziej udany” fe-
styn dotychczas.. Czemu? Nie mamy pojęcia, zgra-
ne osiedle, świetni ludzie, przepięknie wydruko-
wane materiały, a może duże doświadczenie - nr 
X zobowiązuje. 

Było tak fajnie, aż  żal się pożegnać, czy otwo-
rzymy kolejną dekadę w dobrym stylu za rok? Czas 
pokaże, do zobaczenia na osiedlowych ścieżkach!

W imieniu Stowarzyszenia „Strzeszyn dla 
Dzieci” dziękuję i pozdrawiam,

Urszula Konys.

fot.: Magdalena Miśkiewicz 
(użyczone przez Przystań 

Artystyczną)

NOWY AUTOBUS DLA STRZESZYNA. 
KORZYSTAJMY OD WRZEŚNIA

Po marcowym spotkaniu z prezydentem 
Jaśkowiakiem długo debatowaliśmy w kuluarach 
z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejsk-
iego (ZTM) na temat słabej obsługi komunika-
cyjnej Strzeszyna. Po tych dyskusjach, w obliczu 
ekspresowo następującej rozbudowy osiedla, ZTM 
wysunął różne propozycje poprawy obsługi ko-
munikacyjnej osiedla. Na spotkaniu, które odbyło 
się w ZTM 30-go maja, a ze strony Rady Osiedla 
Strzeszyn uczestniczyli w nim Małgorzata Ćwiert-
nia, Wojciech Bratkowski i Dominika Zenka-Pod-
laszewska, ustalono co następuje. 

Od pierwszego września 2018 zostanie urucho-
miona nowa linia autobusowa nr 170. Będzie to 
linia zaczynająca bieg na pętli Literacka, a kończąca 
na Rondzie Solidarności. Przejeżdżać będzie przez 
Golęcin, ulicę Dojazd i aleję Solidarności. Zawiezie 
nas w 16 minut na przystanek PST. Wielką zaletą 
tej linii będzie to, że w okresie testowym (wrzesień-
grudzień 2018) w dni robocze będzie kursować 
równo co 20 minut przez cały dzień. Linia ta jest 
dedykowana mieszkańcom Strzeszyna, oferuje na-
jszybszy dojazd do linii PST, Winograd, centrów 
handlowych, szpitali przy ul. Dojazd. 
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W imieniu redakcji
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

• telefoniczny:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: Pani Arleta Matu-
szewska
- kom. 783-994-117,
Przewodniczący Zarządu: Pan Wojciech Bratkowski
- kom.791-170-647
• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu, Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
• bezpośrednio na dyżurach:
pierwsza środa miesiąca, godz.18.00 Miejscem dyżurów 
siedziba Rady Osiedla, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 
Hezjoda
(wejście od ronda - koło placu zabaw - po schodkach w dół).
• mailowo: biuro@rostrzeszyn.pl
informacje i komunikaty zamieszczamy również na naszej 
stronie internetowej: www.rostrzeszyn.pl

 W poprzednich numerach naszej gazetki 
opisywane były inwestycje zrealizowane lub 
będące w trakcie realizacji na naszym osiedlu. 
Tym razem pragnę podzielić się z Państwem 
planami inwestycyjnymi na rok 2018. Poniżej 
przedstawiamy Państwu zestawienie planowa-
nych inwestycji. 

1. BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWO – PIE-
SZEJ W CIAGU ULICY WAŃKOWICZA 
(odcinek od ulicy Tołstoja do Biskupińskiej )
- stan realizacji: wykonany i zatwierdzony pro-
jekt budowy drogi wraz z oświetleniem, zabez-
pieczone środki finansowe 

Finansowanie: środki Rady Osiedla, wywalczone 
przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- częściową wymianę podbudowy boiska,
- wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska,
- wymianę sztucznej nawierzchni: położenie 
nowej trawy wraz z wypełnieniem granulatem.

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)

3

Na Strzeszynie

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż zgłoszony do konkursu Poznański Budżet Obywa-
telski 2018 projekt pn. Rekreacja na Strzeszynie 3  mający na celu rewitalizację terenu rekreacyjno-
-sportowego położonego miedzy ulicami Owidiusza a Horacego został wpisany na listę zwycięzców 
uzyskując 1343 głosy. Dziękujemy!!!  

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

3. WYMIANA NAWIERZCHNI MIA-
STECZKA RUCHU DROGOWEGO 
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENI RE-
KREACYJNYM POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO / OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
-zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie podbu-
dowy i położenie nowej nawierzchni

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców i staraniu Zarządu Osiedla w ra-
mach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- zdjęcie starej nawierzchni
- położenie nowej nawierzchni wraz z jej wy-
pełnieniem
-renowacja piłkochwytów, wymiana ławek  

Finansowanie: środki zdobyte staraniem Zarzą-
du Osiedla w ramach konkursów grantów osie-
dlowych

5. REALIZACJA PROJEKTU REKRE-
ACJA NA STRZESZYNIE 3 REWITA-
LIZACJA TERENU REKREACYJNO-
-SPORTOWEGO POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO/OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
- przeniesienie boiska do piłki siatkowej – pla-
żowej  
- budowę strefy relaksu 
-wymianę zużytych elementów placu zabaw
- budowę nowych ścieżek spacerowych wzdłuż 
ulic Horacego i Owidiusza umożliwiających 
dojście do peronu kolei metropolitalnej (budo-
wa peronu jest zaplanowana przez PKP na 2018 
rok)

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: W. Bratkowskie-
mu i staraniu Zarządu Osiedla w ramach Po-
znańskiego Budżetu Obywatelskiego

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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Źródło: Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu

Próbowaliśmy przekonać przedstawicieli ZTM 
do wydłużenia kursowania tej linii w głąb naszego 
osiedla od razu w okresie testowym, jednak nieste-
ty nie zgodzili się na to. Nie wyklucza to jednak 
naszych dalszych zabiegów o przedłużenie linii. 
W listopadzie po 2,5 miesiącach okresu testowego 
ma odbyć się kolejne spotkanie, na którym pod-
sumujemy skalę wykorzystania autobusu linii 170. 

Zatem wniosek: KORZYSTAJMY Z LINII 170!!! 
Im więcej nas w tych autobusach, tym większe 
szanse na dużą częstotliwość i wydłużanie linii do 
ronda Czapskiego i na Stary Strzeszyn.

Dominika Zenka Podlaszewska 
Z-ca Przewodniczącego Zarządu RO
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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
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resowaniem i poszerzą wiedzę głównie o tym co 
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NA STRZESZYNIE – KĄCIK BEZPIECZEŃSTWA

Co się dzieje w sprawie włamań?
Nie ma nic gorszego jak wrócić z wyjazdu 

weekendowego, wakacji lub po prostu z pracy lub 
zakupów i ... po powrocie dostrzec, że w naszym 
domu koś grasował, dotykał nasze rzeczy, kradł.

Po serii spotkań z Jeżycką Policją na początku 
roku Policja powołała specjalną grupę kryminal-
ną, która cały czas rozpracowuje szajki złodziei 

grasujących na naszym osiedlu, które wg mojej 
wiedzy przeniosły się w inne rejony miasta.

Nadchodzi okres błogich wakacji. Bądźmy 
czujni, sąsiedzi dbajmy o siebie nawzajem, w ra-
zie nagłych sytuacji błyskawicznie informujmy 
Policję: 997. Gdy coś ważnego nam się przypo-
mni informujmy policję – całodobowy numer 
podany poniżej.

 KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ – JEŻYCE
ul. Kochanowskiego 16, 

60-846 Poznań
tel. 61 84 122 11 lub 61 84 122 12

STOP WŁAMANIOM!

 PODCZAS NIEOBECNOŚCI W DOMU:
1. SPRAWDŹ CZY WSZYSTKIE DRZWI I OKNA SĄ ZAMKNIĘTE,

2. PAMIĘTAJ O URUCHOMIENIU SYSTEMU ALARMOWEGO,
3. POPROŚ SĄSIADA O ZWRÓCENIE UWAGI 

NA TWÓJ DOM PODCZAS DŁUŻSZEGO WYJAZDU,
4.  ZADBAJ O OŚWIETLENIE CIEMNYCH OBSZARÓW WOKÓŁ DOMU,

5. UNIKAJ PRZECHOWYWANIA W DOMU ZNACZNYCH KWOT PIENIĘDZY  
I WARTOŚCIOWEJ BIŻUTERII.

W RAZIE POZYSKANIA WAŻNYCH INFORMACJI ZWIĄZANYCH  
Z WŁAMANIAMI PROSIMY O KONTAKT POD CAŁODOBOWYM 

 NR  TEL. 730 026 269 
(NR PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃCÓW JEŻYCKICH OSIEDLI)

Co robią przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla 
Strzeszyn, Radni Rady Osiedla, Komisji Bezpie-
czeństwa w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa 

na Osiedlu?

W marcu br. Rada Osiedla Strzeszyn przeka-
zała do realizacji Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego UMP zadanie: „Wykonanie analizy, projektu 
budowy oraz wykonania sieci monitoringu oraz 
wykonywanie patroli na terenie osiedla”. Zadania 

zostały szczegółowo omówione podczas dwóch 
spotkań w UMP przedstawicieli Zarządu oraz Ko-
misji Bezpieczeństwa Osiedla Strzeszyn: Marcina 
Klemenskiego, Michała Muchy i mojej skromnej 
osoby z pomocą specjalisty w dziedzinie monito-
ringu i ochrony pana Mariusza Serwy - mieszkań-
ca naszego Osiedla. 

Przekazaliśmy do Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego opracowaną przez nasz zespół szcze-
gółową koncepcję lokalizacji kamer monitoringu 
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Osiedla Strzeszyn ze współrzędnymi GPS przewi-
dzianych przez nas lokalizacji z załączoną mapą.

Koncepcja obejmuje wszystkie wloty i wyloty 
z osiedla oraz miejsca szczególnie niebezpieczne 
i stanowi dokument bazowy do szczegółowej pra-
cy nad systemem monitoringu Osiedla Strzeszyn. 

Na chwilę obecną Wydział Zarządzania Kry-
zysowego przedstawił problemy z infrastrukturą 
niezbędną do realizacji zadania i zaproponował 
tymczasowo jedną kamerę mobilną monitoringu 
sprzężoną z systemem miejskim. 

Na początek dobre i to, ale nie możemy czuć 
się spokojnie dopóki nie osiągniemy założonego 
celu – docelowo monitoringu obejmującego całe 
osiedle. Nie odpuścimy! To jest cel dalekosięż-
ny, który powinny realizować następne kadencje 
Rady Osiedla. 

Ponadto Zarząd Osiedla Strzeszyn z pozy-
tywnym rezultatem zawnioskował do Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego o dodatkowe patrole 
Policji na Osiedlu Strzeszyn, głównie na terenach 
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miejsc w budynku i zaproponuje odpowiednie środ-
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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
że tematy w nim poruszone spotkają się z zainte-
resowaniem i poszerzą wiedzę głównie o tym co 
się dzieje lub co czeka w najbliższej przyszłości 
nasze Osiedle, choć nie tylko. 
 Tradycyjnie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania kolejnego numeru 
gazetki. Jak zawsze zapraszamy do współpracy 
i dzielenia się z nami ważnymi dla Was sprawa-
mi, problemami, czy też pomysłami na zmianę 
naszego Osiedla. Prosimy o kontakt na naszą 
redakcyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@
gmail.com Życzymy miłej lektury!

W imieniu redakcji
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

• telefoniczny:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: Pani Arleta Matu-
szewska
- kom. 783-994-117,
Przewodniczący Zarządu: Pan Wojciech Bratkowski
- kom.791-170-647
• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu, Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
• bezpośrednio na dyżurach:
pierwsza środa miesiąca, godz.18.00 Miejscem dyżurów 
siedziba Rady Osiedla, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 
Hezjoda
(wejście od ronda - koło placu zabaw - po schodkach w dół).
• mailowo: biuro@rostrzeszyn.pl
informacje i komunikaty zamieszczamy również na naszej 
stronie internetowej: www.rostrzeszyn.pl

 W poprzednich numerach naszej gazetki 
opisywane były inwestycje zrealizowane lub 
będące w trakcie realizacji na naszym osiedlu. 
Tym razem pragnę podzielić się z Państwem 
planami inwestycyjnymi na rok 2018. Poniżej 
przedstawiamy Państwu zestawienie planowa-
nych inwestycji. 

1. BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWO – PIE-
SZEJ W CIAGU ULICY WAŃKOWICZA 
(odcinek od ulicy Tołstoja do Biskupińskiej )
- stan realizacji: wykonany i zatwierdzony pro-
jekt budowy drogi wraz z oświetleniem, zabez-
pieczone środki finansowe 

Finansowanie: środki Rady Osiedla, wywalczone 
przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- częściową wymianę podbudowy boiska,
- wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska,
- wymianę sztucznej nawierzchni: położenie 
nowej trawy wraz z wypełnieniem granulatem.

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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Na Strzeszynie

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż zgłoszony do konkursu Poznański Budżet Obywa-
telski 2018 projekt pn. Rekreacja na Strzeszynie 3  mający na celu rewitalizację terenu rekreacyjno-
-sportowego położonego miedzy ulicami Owidiusza a Horacego został wpisany na listę zwycięzców 
uzyskując 1343 głosy. Dziękujemy!!!  

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

3. WYMIANA NAWIERZCHNI MIA-
STECZKA RUCHU DROGOWEGO 
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENI RE-
KREACYJNYM POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO / OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
-zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie podbu-
dowy i położenie nowej nawierzchni

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców i staraniu Zarządu Osiedla w ra-
mach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- zdjęcie starej nawierzchni
- położenie nowej nawierzchni wraz z jej wy-
pełnieniem
-renowacja piłkochwytów, wymiana ławek  

Finansowanie: środki zdobyte staraniem Zarzą-
du Osiedla w ramach konkursów grantów osie-
dlowych

5. REALIZACJA PROJEKTU REKRE-
ACJA NA STRZESZYNIE 3 REWITA-
LIZACJA TERENU REKREACYJNO-
-SPORTOWEGO POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO/OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
- przeniesienie boiska do piłki siatkowej – pla-
żowej  
- budowę strefy relaksu 
-wymianę zużytych elementów placu zabaw
- budowę nowych ścieżek spacerowych wzdłuż 
ulic Horacego i Owidiusza umożliwiających 
dojście do peronu kolei metropolitalnej (budo-
wa peronu jest zaplanowana przez PKP na 2018 
rok)

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: W. Bratkowskie-
mu i staraniu Zarządu Osiedla w ramach Po-
znańskiego Budżetu Obywatelskiego

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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6. Skuteczną ochronę obiektu zapewnia 
współdziałanie trzech elementów: przegród bu-
dowlanych z zabezpieczeniami mechanicznymi, 
systemów elektronicznych oraz ochrony fizycznej. 
(…)”

Wg “Poradnika dla Inwestora - Ochrona przed 
włamaniem” cytuję:

„(…) 
1. W ujęciu włamywacza lub powstrzymaniu 

zdarzenia np. pożaru najważniejszą rolę odgrywa 
czas. Dlatego zabezpieczenia należy skonfiguro-
wać w taki sposób, aby intruzowi uniemożliwić 
pokonanie zabezpieczeń, a systemowi alarmowe-
mu, służbom ratowniczym i ochronie fizycznej 
dać jak najwięcej czasu na zadziałanie i podjęcie 
interwencji.

2. Zabezpieczenia mechaniczne to pierwszy 
krok do powstrzymania złodzieja, z także najważ-
niejszy czynnik zniechęcający do włamania.

3. Zabezpieczenia mechaniczne i przegrody 
budowlane muszą być bezwzględnie odpowied-

nio zamontowane, aby poprawnie spełniały swoją 
funkcję.

4. Podczas zakupu okien, drzwi, rolet czy zam-
ków należy pytać sprzedawcę o stosowne certyfi-
katy potwierdzające właściwości użytkowe wyro-
bu. Należy od sprzedawcy wymagać przekazania 
wraz z wyrobem instrukcji producenta o sposobie 
jego użytkowania. (…)”

Na koniec jeszcze dodam, że najlepszym za-
bezpieczeniem naszego otoczenia jest nasz miły, 
drogi sąsiad. Ponadto wybierając kamery systemu 
monitoringu naszych wspólnot mieszkaniowych 
lub domów jednorodzinnych zadbajmy o odpo-
wiednią jakość i rozdzielczość obrazu. To pozwoli 
rozpoznać twarze sprawców, numery rejestracyj-
ne ich samochodów i inne szczegóły niezbędne 
do skutecznego ścigania. A może skutecznie ich 
zniechęci.

Powyższy materiał zebrał i opisał: 
Maciej Pawłowski
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SPŁYW KAJAKOWY

Wyruszyliśmy autokarem 
w sobotę 09 czerwca o godzinie 
5:00 rano. Po godzinie 8:00 do-
jechaliśmy do miejsca z którego 
rozpoczynaliśmy spływ - miejsco-
wości Nadarzyce. 

Po zwodowaniu  kaja-
ków  grupa  49  osób żwawo po-
płynęła z nurtem w kierunku 
Szwecji (tej w Polsce). Po drodze mieliśmy dwa 
postoje. W trakcie jednego z nich ks. Szczepan od-
prawił  Mszę  Św.  Polową,  a po niej duża gromada 
dzieciaków i spora część dorosłych ochłodziła się 
kąpielą w Piławie. Ostatni  odcinek  trochę się dłu-
żył z uwagi na dużą liczbę kajakarzy z innych spły-
wów, ale w końcu szczęśliwie dobiliśmy do pola 
namiotowego w   Szwecji. Tam nasze pierwsze 
osady kajakowe zdążyły już przygotować ognisko 
i grilla. Po zaspokojeniu pierwszego głodu przy-
szła pora na strawę duchową w postaci wspólnego 

śpiewania piosenek turystycznych, harcerskich, 
patriotycznych, rockowych, religijnych i innych 
niesklasyfikowanych. Najwytrwalsi ciągnęli śpie-
wy przez całą podróż powrotną autokarem ku ra-
dości pozostałych towarzyszy podróży :)

Darek Krzeszowiec

fot.: Tomasz Dorożyński
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DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- częściową wymianę podbudowy boiska,
- wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska,
- wymianę sztucznej nawierzchni: położenie 
nowej trawy wraz z wypełnieniem granulatem.

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)

3

Na Strzeszynie

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż zgłoszony do konkursu Poznański Budżet Obywa-
telski 2018 projekt pn. Rekreacja na Strzeszynie 3  mający na celu rewitalizację terenu rekreacyjno-
-sportowego położonego miedzy ulicami Owidiusza a Horacego został wpisany na listę zwycięzców 
uzyskując 1343 głosy. Dziękujemy!!!  

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

3. WYMIANA NAWIERZCHNI MIA-
STECZKA RUCHU DROGOWEGO 
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENI RE-
KREACYJNYM POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO / OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
-zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie podbu-
dowy i położenie nowej nawierzchni

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców i staraniu Zarządu Osiedla w ra-
mach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- zdjęcie starej nawierzchni
- położenie nowej nawierzchni wraz z jej wy-
pełnieniem
-renowacja piłkochwytów, wymiana ławek  

Finansowanie: środki zdobyte staraniem Zarzą-
du Osiedla w ramach konkursów grantów osie-
dlowych

5. REALIZACJA PROJEKTU REKRE-
ACJA NA STRZESZYNIE 3 REWITA-
LIZACJA TERENU REKREACYJNO-
-SPORTOWEGO POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO/OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
- przeniesienie boiska do piłki siatkowej – pla-
żowej  
- budowę strefy relaksu 
-wymianę zużytych elementów placu zabaw
- budowę nowych ścieżek spacerowych wzdłuż 
ulic Horacego i Owidiusza umożliwiających 
dojście do peronu kolei metropolitalnej (budo-
wa peronu jest zaplanowana przez PKP na 2018 
rok)

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: W. Bratkowskie-
mu i staraniu Zarządu Osiedla w ramach Po-
znańskiego Budżetu Obywatelskiego

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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Czy istnieje prawidłowa pozycja siedząca?

Na pytanie, jak należy siedzieć prawidłowo 
w pracy, odpowiedź jest jedna – krótko!

A tak zupełnie na poważnie, to nie ma czegoś 
takiego jak dobra pozycja siedząca. Każda jest 
mniej lub bardziej zła. Nie ulega wątpliwości fakt, 
że pozycja siedząca zdominowała życie współcze-
snego człowieka. Jest ona przyjmowana coraz po-
wszechniej zarówno podczas pracy, jak też w szko-
le, w środkach lokomocji, czy w końcu w domu 
– podczas odpoczynku. Środowisko naukowe jest 
zgodne co do tego, że siedzenie jest w obecnych 
czasach tym, czym było palenie papierosów pod 
koniec XX wieku.

Nasze ciało to doskonała maszyna, niezwykle 
skomplikowana konstrukcja, która została „zapro-
jektowana” do tego aby się ruszać, a nie siedzieć. 
Jak się okazuje, to nie przeciążenia dynamiczne 
a statyczne są zmorą współczesnego człowieka. 
To właśnie na przeciążenia statyczne jesteśmy na-
rażeni podczas długotrwałego przyjmowania jed-
nej pozycji ciała – najczęściej nieergonomicznej. 
Wbrew powszechnej opinii, godzina biegu czy 
aerobiku dziennie  nie jest w stanie zrównoważyć 
skutków długich godzin spędzonych w pozycji 
siedzącej. Jakie więc to skutki niesie za sobą sie-
dzenie? 

• Zwiększone napięcie mięśni szyi i kar-
ku. Bardzo często dolegliwości bólowe lokalizują 
się tuż pod potylicą, nierzadko dając uciążliwe, 

szyjnopochodne bóle głowy. Osoby mające ten-
dencję do wysuwania głowy w przód podczas 
siedzenia, mają przeciążone i napięte nie tylko 
mięśnie zlokalizowane z tyłu szyi, ale także te, znaj-
dujące się z przodu. Bardzo często nieświadomie, 
lub świadomie ustawiamy głowę w lekkiej rotacji, 
co z kolei powoduje przykurcz mięśnia mostko-
wo - obojczykowo – sutkowego. Stań prosto przed 
lustrem i oceń, czy Twoje obojczyki są na rów-
nej wysokości. Jeśli nie − być może wspomniany 
wcześniej mięsień jest tego winowajcą. 

Wysunięcie głowy i barków w przód 
ze współistniejącym zaokrągleniem pleców są tak-
że przyczyną powstania tzw. wdowiego garbu, czy-
li wyniosłości tkankowej u podstawy karku, która 
dotyczy w szczególności kobiet,

•  Sztywność w odcinku piersiowym krę-
gosłupa. Nasz organizm jest tak skonstruowany, 
że na brak ruchomości w jednym odcinku kręgo-
słupa reaguje zwiększeniem ruchomości w odcin-
kach sąsiednich. Dla przykładu: brak mobilności 
w części piersiowej kręgosłupa, prędzej czy póź-
niej spowoduje zwiększenie ruchomości niżej – 
w odcinku lędźwiowym. Strategia jest skuteczna, 
ale długofalowym skutkiem tej sytuacji będzie 
przeciążenie mięśni w odcinku lędźwiowym i po-
drażnienie struktur tej okolicy. 

Sztywność odcinka piersiowego powoduje 
także dolegliwości bólowe w okolicy międzyło-
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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
że tematy w nim poruszone spotkają się z zainte-
resowaniem i poszerzą wiedzę głównie o tym co 
się dzieje lub co czeka w najbliższej przyszłości 
nasze Osiedle, choć nie tylko. 
 Tradycyjnie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania kolejnego numeru 
gazetki. Jak zawsze zapraszamy do współpracy 
i dzielenia się z nami ważnymi dla Was sprawa-
mi, problemami, czy też pomysłami na zmianę 
naszego Osiedla. Prosimy o kontakt na naszą 
redakcyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@
gmail.com Życzymy miłej lektury!

W imieniu redakcji
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

• telefoniczny:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: Pani Arleta Matu-
szewska
- kom. 783-994-117,
Przewodniczący Zarządu: Pan Wojciech Bratkowski
- kom.791-170-647
• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu, Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
• bezpośrednio na dyżurach:
pierwsza środa miesiąca, godz.18.00 Miejscem dyżurów 
siedziba Rady Osiedla, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 
Hezjoda
(wejście od ronda - koło placu zabaw - po schodkach w dół).
• mailowo: biuro@rostrzeszyn.pl
informacje i komunikaty zamieszczamy również na naszej 
stronie internetowej: www.rostrzeszyn.pl

 W poprzednich numerach naszej gazetki 
opisywane były inwestycje zrealizowane lub 
będące w trakcie realizacji na naszym osiedlu. 
Tym razem pragnę podzielić się z Państwem 
planami inwestycyjnymi na rok 2018. Poniżej 
przedstawiamy Państwu zestawienie planowa-
nych inwestycji. 

1. BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWO – PIE-
SZEJ W CIAGU ULICY WAŃKOWICZA 
(odcinek od ulicy Tołstoja do Biskupińskiej )
- stan realizacji: wykonany i zatwierdzony pro-
jekt budowy drogi wraz z oświetleniem, zabez-
pieczone środki finansowe 

Finansowanie: środki Rady Osiedla, wywalczone 
przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- częściową wymianę podbudowy boiska,
- wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska,
- wymianę sztucznej nawierzchni: położenie 
nowej trawy wraz z wypełnieniem granulatem.

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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dowy i położenie nowej nawierzchni
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pełnieniem
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du Osiedla w ramach konkursów grantów osie-
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LIZACJA TERENU REKREACYJNO-
-SPORTOWEGO POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO/OWIDIUSZA
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patkowej, dając wrażenie jakby ktoś umieścił nam 
w tej okolicy dziesięciokilogramowy odważnik. 
Nie zapominajmy o tym, że ból w okolicy łopat-
ki – słynne „coś weszło mi w łopatkę”, może tak-
że pochodzić z odcinka szyjnego i promieniować 
do barku lub do całej ręki,

•  „ Zamknięcie” klatki piersiowej czyli 
sytuacja, w której barki ustawione są w protrakcji 
(wysunięcie do przodu). Dzieje się tak, gdy braku-
je odpowiedniej równowagi mięśniowej pomiędzy 
mięśniami grzbietu i klatki piersiowej. Przykur-
czone i nadmiernie napięte mięśnie klatki piersio-
wej powodują, że sylwetka człowieka „zamyka się”,

• Przykurcz mięśni zginaczy bioder. Mam 
tu na myśli w szczególności mięsień biodrowo − 
lędźwiowy, który przyczepia się do kręgosłupa 
w części lędźwiowej, do kości miednicy (wyściela 
ją) oraz do kości udowej. Zbyt duże napięcie tego 
mięśnia w stosunku do prostowników biodra (np. 
mięśnia pośladkowego wielkiego), może prowoko-
wać ból biodra albo lędźwi. Przykurcz wspomnia-
nego wcześniej mięśnia może wywoływać również 
objawy podobne do kolki wątrobowej lub nerko-
wej czy wzmagać bóle podczas miesiączkowania. 
Długotrwałe siedzenie działa na nasze biodra jak 
unieruchomienie. Jak gips, który zakładamy sobie 
na wiele godzin dziennie,

• Osłabienie mięśni pośladkowych. Mię-
śnie pośladkowe są nie tylko „motorem napę-
dowym” podczas chodzenia i biegania, ale także 
zapewniają stabilność miednicy.  Długotrwałe 
przebywanie w pozycji siedzącej to stan, w którym 
pośladki są nieaktywne i znajdują się w nienatu-
ralnej pozycji rozciągnięcia, co w konsekwencji 
prowadzi do ich osłabienia. Jeśli podczas zwykłe-
go przysiadu lub wypadu Twoje kolana schodzą 
się do środka − zacznij wzmacniać pośladki! 

• Zaburzenie funkcjonowania prze-
pony. Przepona to nasz główny mięsień odde-
chowy, który oddziela jamę klatki piersiowej 
od jamy brzusznej. Gdy spędzamy zbyt wiele czasu 
w pozycji siedzącej, przepona jest mocno ściśnię-
ta, a my przestawiamy się na górnożebrowy tor 
oddychania. Słaba aktywacja i ograniczony zakres 
pracy przepony prowadzi do zmniejszenia rucho-
mości tego dużego mięśnia i  dolegliwości bólo-

wych kręgosłupa,
• Pogorszenie ukrwienia w kończynach 

dolnych. Nikogo nie trzeba przekonywać, że brak 
„pompy mięśniowej” podczas długotrwałego sie-
dzenia powoduje upośledzenie ukrwienia w koń-
czynach dolnych i zwiększa ryzyko obrzęków,

• Zmniejszona perystaltyka jelit. Siedze-
nie znacznie osłabia wydajność i tempo trawienia. 
Może to doprowadzić do uczucia pełności, wzdęć, 
zaparć oraz nasilać refluks żołądkowo − przełyko-
wy. 

 Jak już ustaliliśmy −  prawidłowa pozycja 
siedząca nie istnieje. Z przymrużeniem oka należy 
podchodzić  do różnego rodzaju grafik − instruk-
cji,  które ukazują wielkości kątów w stawach, któ-
re powinniśmy utrzymywać podczas siedzenia. 
Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci nie tylko 
przetrwać w pracy, ale wytrwać w niej aż do eme-
rytury  :

• Jak najczęściej wstawaj i przeciągaj się 
nie zważając na zdumione spojrzenia kolegów 
z pracy. Im dłużej siedzisz, tym trudniej jest Ci 
pamiętać o zachowaniu odpowiedniej pozycji. 
Wyrób w sobie nawyk picia szklanki wody np. 
co godzinę. To zmusi Cię do wstania i pójścia 
do automatu z wodą/kuchni. Tutaj sprawdzi się 
aplikacja w telefonie, która co godzinę przypomni 
Ci o nawodnieniu,

• „Czubek głowy wyciągaj w górę”. Wy-
obraź sobie, że z Twojej głowy wychodzi sznurek, 
za który cały czas ktoś pociąga w górę. Ta pozy-
cja spowoduje automatyczne rozluźnienie ramion 
(oddalenie barków od uszu) oraz wydłuży Twój 
kręgosłup od kości ogonowej aż po potylicę,

• Utrzymuj brodę równolegle do podło-
gi,

• Unikaj zakładania nogi na nogę,
• Wyciągnij wszystkie przedmioty z kie-

szeni. Siedzenie na portfelu znajdującym się w tyl-
nej kieszeni (w szczególności dotyczy to kierow-
ców) powoduje tzw. „portfelową rwę kulszową”, 
wynikającą z długotrwałego ucisku głębokich 
mięśni pośladka, 

• Ustaw obie stopy stabilnie na podłodze. 
Nie podciągaj ich pod krzesło. Co kilka minut 

Źródło: public domain
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-sportowego położonego miedzy ulicami Owidiusza a Horacego został wpisany na listę zwycięzców 
uzyskując 1343 głosy. Dziękujemy!!!  

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

3. WYMIANA NAWIERZCHNI MIA-
STECZKA RUCHU DROGOWEGO 
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENI RE-
KREACYJNYM POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO / OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
-zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie podbu-
dowy i położenie nowej nawierzchni

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców i staraniu Zarządu Osiedla w ra-
mach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- zdjęcie starej nawierzchni
- położenie nowej nawierzchni wraz z jej wy-
pełnieniem
-renowacja piłkochwytów, wymiana ławek  

Finansowanie: środki zdobyte staraniem Zarzą-
du Osiedla w ramach konkursów grantów osie-
dlowych

5. REALIZACJA PROJEKTU REKRE-
ACJA NA STRZESZYNIE 3 REWITA-
LIZACJA TERENU REKREACYJNO-
-SPORTOWEGO POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO/OWIDIUSZA

Zakres prac będzie obejmował: 
- przeniesienie boiska do piłki siatkowej – pla-
żowej  
- budowę strefy relaksu 
-wymianę zużytych elementów placu zabaw
- budowę nowych ścieżek spacerowych wzdłuż 
ulic Horacego i Owidiusza umożliwiających 
dojście do peronu kolei metropolitalnej (budo-
wa peronu jest zaplanowana przez PKP na 2018 
rok)

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: W. Bratkowskie-
mu i staraniu Zarządu Osiedla w ramach Po-
znańskiego Budżetu Obywatelskiego

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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prostuj nogi w stawach kolanowych i wykonuj sto-
pami energiczne ruchy w dół i w górę,

• Zamień laptopa na komputer z moni-
torem zewnętrznym. Górną krawędź monitora 
ustaw nieco poniżej linii wzroku, a ekran w odle-
głości wyciągniętego ramienia.

• Korzystaj z klasycznego, prostego krze-
sła z podparciem. Niewątpliwie, obrotowy fotel 
prezesa wygląda dużo lepiej od krzesła, jednak 
„połyka” Twój kręgosłup, ustawiając go w  kształ-
cie litery „C”,

• Korzystaj z półwałka lędźwiowego/zro-
lowanego ręcznika, który powinien znajdować się 
na wysokości odcinka lędźwiowego. Maksymalnie 
dociśnij pośladki do oparcia krzesła. Kość ogono-
wą ustaw za sobą a nie pod sobą,

• Eksperymentuj z siedziskiem. Na jedną 
– dwie godziny dziennie zastąp klasyczne krze-
sło piłką lub umieść na krześle specjalny dysk 
sensomotoryczny tzw. beret. Ruchoma płaszczy-
zna podparcia zmusi Twoje mięśnie posturalne 
do ciągłej pracy w celu utrzymania równowagi. 
Nie przesadzaj jednak z tego typu „treningiem”. 
Wielogodzinne siedzenie na piłce może genero-
wać nadmierne napięcie mięśni i paradoksalnie 
również powodować bóle pleców. Ciekawym roz-
wiązaniem są także stojące stanowiska pracy z re-
gulowaną wysokością blatu. 

dr n. o zdr. Maria Szymczak
Gabinet Fizjoterapii i Masażu Fizjo - Help

POŁĄCZYŁA NAS ZIELONA PASJA

Druga edycja Weekendu Otwartych Ogro-
dów już za nami. Tegoroczna edycja potwierdziła, 
że Poznaniacy kochają ogrody i lubią dzielić się 
swoją pasją. Najlepszym tego dowodem były wi-
zyty zwiedzających w prywatnych ogrodach, któ-
rym zawsze towarzyszyły emocje -  zachwyt nad 
urodą rabat, opowieści właścicieli o przygodach 

ogrodniczych, przyjemność rozmowy z ludźmi, 
którzy podzielają te same pasje. W weekend 9-10 
czerwca na wyprawę po poznańskich ogrodach 
wybrali się zwiedzający rowerami, samochodami 
i pieszo. A wszystkiemu sprzyjała dobra pogoda 
- na Weekend Otwartych Ogrodów w Poznaniu 
zawsze jak widać świeci słońce.
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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
że tematy w nim poruszone spotkają się z zainte-
resowaniem i poszerzą wiedzę głównie o tym co 
się dzieje lub co czeka w najbliższej przyszłości 
nasze Osiedle, choć nie tylko. 
 Tradycyjnie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania kolejnego numeru 
gazetki. Jak zawsze zapraszamy do współpracy 
i dzielenia się z nami ważnymi dla Was sprawa-
mi, problemami, czy też pomysłami na zmianę 
naszego Osiedla. Prosimy o kontakt na naszą 
redakcyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@
gmail.com Życzymy miłej lektury!

W imieniu redakcji
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

• telefoniczny:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: Pani Arleta Matu-
szewska
- kom. 783-994-117,
Przewodniczący Zarządu: Pan Wojciech Bratkowski
- kom.791-170-647
• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu, Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
• bezpośrednio na dyżurach:
pierwsza środa miesiąca, godz.18.00 Miejscem dyżurów 
siedziba Rady Osiedla, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 
Hezjoda
(wejście od ronda - koło placu zabaw - po schodkach w dół).
• mailowo: biuro@rostrzeszyn.pl
informacje i komunikaty zamieszczamy również na naszej 
stronie internetowej: www.rostrzeszyn.pl

 W poprzednich numerach naszej gazetki 
opisywane były inwestycje zrealizowane lub 
będące w trakcie realizacji na naszym osiedlu. 
Tym razem pragnę podzielić się z Państwem 
planami inwestycyjnymi na rok 2018. Poniżej 
przedstawiamy Państwu zestawienie planowa-
nych inwestycji. 

1. BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWO – PIE-
SZEJ W CIAGU ULICY WAŃKOWICZA 
(odcinek od ulicy Tołstoja do Biskupińskiej )
- stan realizacji: wykonany i zatwierdzony pro-
jekt budowy drogi wraz z oświetleniem, zabez-
pieczone środki finansowe 

Finansowanie: środki Rady Osiedla, wywalczone 
przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

Zakres prac będzie obejmował: 
- częściową wymianę podbudowy boiska,
- wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska,
- wymianę sztucznej nawierzchni: położenie 
nowej trawy wraz z wypełnieniem granulatem.

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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Tegoroczna edycja z powodzeniem kontynu-
owała projekty zainicjowane w roku ubiegłym. 
Na „spacer z profesjonalistą” wybrali się ci mi-
łośnicy ogrodów, którzy lubią nie tylko samo-
dzielnie podziwiać urodę roślin, ale też dopytać 
zawodowego projektanta o szczegóły dotyczące 
warunków uprawiania danych roślin czy też za-
sady profesjonalnego łączenia gatunków w nasa-
dzeniach. Zarówno dla gości jak  i dla gospoda-
rzy otwieranych ogrodów było to bardzo ciekawe 
i przede wszystkim przydatne doświadczenie.

Zasięg wydarzenia w tym roku rozszerzył się 
na kolejne osiedla. Do Podolan i Strzeszyna do-
łączyło teraz osiedle Kwiatowe na Junikowie oraz 
trzy Rodzinne Ogródki Działkowe - „Armii Po-
znań”, „Roosevelta” i „Urodzaj”. Dzięki temu go-
ście mieli szansę zwiedzić prawie 600 ogrodów 
i ogródków.  Warto w tym miejscu podkreślić, 
że najdalsze miejsca, z których miłośnicy ogrod-
nictwa specjalnie dotarli na Weekend Otwartych 
Ogrodów, to Wejcherowo i Kraków. W tym pierw-
szym przypadku doszło nawet do połączenia wy-
gody i szybkości samochodu Pani z Wejherowa 
z umiejętnościami młodego pasjonata ogrodów, 
który wcielił się rolę miejskiego nawigatora i prze-
wodnika, unikając męczącej jazdy komunikacją 
miejską. Ogrody połączyły pokolenia.

To, co jak w poprzedniej edycji, wychodzi 
na plan pierwszy to relacje, jakie spontanicz-
nie powstają pomiędzy gośćmi i gospodarzami. 
Niekończące się opowieści o tym jak powstawał 

ogród. Historie o zmaganiach się 
z naturą, a przede wszystkim opo-
wieści o przygodach, które zawsze 
powstają, gdy ktoś żyje swoją pasją. 
W wielu rozmowach uczestnicy 
podkreślali właśnie to jako naj-
cenniejszą wartość, którą wynieśli 
z udziału w Weekendzie.  

Rozmowy o ogrodach, często 
przechodziły w inne obszary za-
interesowań - jeden z gości wspo-
mniał o swojej ostatniej podróży, 
a gospodarz miejsca przyznał, 
że właśnie w to samo miejsce pla-
nuje pojechać. Poza ogrodniczymi 

doświadczeniami panowie wymienili się też ad-
resami dobrych hoteli i miejsc wartych odwiedze-
nia. Jak słyszałem doszło też do nowych bizneso-
wych relacji.

Warte podkreślenia jest to, że także gospoda-
rze ogrodów zwracali uwagę, że mieli oni przez 
te dwa dni możliwość spotkania uśmiechniętych, 
otwartych i optymistycznych ludzi. Dla wszyst-
kich z nich było to bardzo cenne doświadczenie.

Towarzyszące wydarzeniu  „Punkty konsul-
tacyjne” i trasa rowerowa „Rowerem przez parki 
Poznania” również spotkały się ze sporym za-
interesowaniem. Jeden z uczestników z dowo-
dami rzeczowymi w postaci nadgryzionych li-
ści kwiatów szukał porady u prowadzących te 
punkty profesjonalistów. Zaś plan i opis trasy 
rowerowej kilkadziesiąt razy zostały pobrane 
ze strony wydarzenia (plan ten jest dostępny dla 
rowerzystów przez cały rok).

Cała inicjatywa skupiająca wokół siebie mi-
łośników ogrodów, aktywnego stylu życia, sza-
cunku do natury, ujawnia spore potrzeby w tym 
obszarze i inspiruje kolejne osoby do włączania 
się w to wydarzenie. Już teraz, kilka dni po wyda-
rzeniu, zgłaszają się osoby, które w przyszłym roku 
chcą zarówno podzielić się swoimi ogrodniczymi 
doświadczeniami, jak i pomóc w jego organizacji. 
To najlepszy dowód, że wspólna pasja łączy. 

Do zobaczenia w przyszłym roku.
Tomek Ciesielski
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Już 26 sierpnia na terenie Parafii pw. Św. Moniki przy ulicy Biskupińskiej 29 
odbędzie się kolejny festyn rodzinny na Starym Strzeszynie. 

Podobnie jak w zeszłym roku serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
naszego osiedla. Szczegóły i program dostępne na parafialnej stronie internetowej: 

http://www.swmonika.archpoznan.pl/

Do zobaczenia.


