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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.
To już kolejny numer naszej osiedlowej gazetki. Na naszym osiedlu wiele się w ostatnim czasie dzieje. 

Pod koniec roku mieliśmy serię włamań do domów. W nowy rok weszliśmy tematem konsultacji społecz-
nych w sprawie przebudowy ulicy Lutyckiej i budowy wiaduktu. W marcu nasze osiedle odwiedził Prezy-
dent Jaśkowiak. Dużym i ciągle nierozwiązanym problemem na naszym osiedlu są również dziki. Nowy 
rok to również nowe inwestycje i imprezy na naszym osiedlu. O tym wszystkim przeczytacie w bieżącym 
numerze gazetki. Jak zawsze wierzymy, że tematy w nim poruszone spotkają się z Waszym zainteresowa-
niem i poszerzą wiedzę o tym co się dzieje na naszym Osiedle, choć nie tylko. 

W imieniu redakcji dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego numeru ga-
zetki. 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 kontakt na naszą redak-
cyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@gmail.com

Życzymy 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/

WAŃKOWICZA – BUDOWA CHODNIKA 
I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA OSTATNIEJ PROSTEJ

Po długich perturbacjach urzędowo-formalnych 
z radością informujemy, iż budowa chodnika 
i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wańkowicza 
(od Tołstoja do Biskupińskiej) wchodzi w fazę re-
alizacji. 23 marca zostały otwarte oferty złożone 
w postępowaniu pn.: „Budowa chodnika i drogi 
rowerowej w ul. Wańkowicza”. Zgłosiły się dwie 
firmy. Termin realizacji w zamówieniu został usta-
lony na 180 dni od dnia podpisania umowy.  Je-
śli więc nie pojawią się żadne przeszkody natury 
formalnej nowym z chodnika i ścieżki mieszkańcy 
Strzeszyna i nie tylko będą mogli korzystać już la-
tem, a dzieci ze Starego Strzeszyna w nowym roku 
szkolnym bezpiecznie dotrzeć do szkoły. 

Małgorzata Szymaniak
Z-ca przewodniczącego RO

fot.: Maciej Pawłowski 
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Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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PBO 2019
Znamy już harmonogram Poznańskiego Bu-

dżetu Obywatelskiego 2019! Gorąco zachęcamy 
do zgłaszania swoich pomysłów i projektów oraz 
do głosowania. Naprawdę warto! Do tej pory w ra-
mach kolejnych edycji programu Poznański Bu-
dżet Obywatelski udało nam się pozyskać środki 
na realizację inwestycji: budowa placu zabaw i bo-
iska wielofunkcyjnego przy ul. Kaczmarskiego, 
budowa pumptrucku, podestu rolkarskiego i al-
tany scenicznej w parku przy szkole podstawowej 
na ul. Hezjoda, budowa linarium i remont boiska 
przy ul. Krajeneckiej, budowa boiska do piłki noż-
nej, renowacja nawierzchni ścieżek w Miasteczku 
Ruchu Drogowego oraz budowa ścieżki wokół te-
renu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Owidiusza  
i Horacego. To tylko część z nich. Były też ani-
macje sportowe i kulturalne. Dzięki funduszom 
uzyskanym w ramach PBO mamy realną szansę 
na poprawienie i/lub uzupełnienie infrastruktury 
na naszym osiedlu. 

Małgorzata Szymaniak
Z-ca przewodniczącego RO

UCHWAŁA NR XLIII/254/VI/2018 
RADY OSIEDLA STRZESZYN

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie  uwag do opublikowanego podsumowania konsultacji społecznych dotyczących wiaduktu 
Lutycka, węzła Koszalińska i wiaduktu Golęcińska.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 
pkt 9 uchwały nr LXXVI/1120/V/2010 Rady Mia-
sta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Osiedla Strzeszyn (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 227, poz. 4186), uchwala 
się, co następuje:

§ 1

Wnosi się uwagi do opublikowanego podsumo-
wania konsultacji społecznych dotyczących wia-
duktu Lutycka, węzła Koszalińska i wiaduktu Go-
lęcińska, które stanowią załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczą-
cemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Osiedla  
Arleta Matuszewska

Źródło: https://budzet.um.poznan.pl/pbo2019/harmonogram/
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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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W związku z zakończonymi konsutlacajami spo-
łecznymi oraz przedstawionymi wnioskami doty-
czącymi przebudowy ul. Lutyckiej oraz w świetle § 
9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Strzeszyn stanowią-
cego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności 
poprzez wydawanie opinii w sprawach przekaza-

br. projektu koncepcyjnego wiaduktu Golęcińskiego 
wraz z węzłem Koszalińska

2. Wniosek mieszkańców: Budowa węzła „Kosza-
lińska” już w pierwszym etapie inwestycji.
Odpowiedź ZDM W odpowiedzi na oczekiwa-
nia mieszkańców i rad osiedli, przygotowany zo-
stał  etap 1.2 koncepcji, uwzględniający budowę 
połączenia ul. Koszalińskiej z ul. Lutycką, które 
umożliwi przejazd z zachowaniem wszystkich re-
lacji (Strzeszyn – centrum, Strzeszyn – Podolany / 
Piątkowo, Strzeszyn – Wola i w przeciwnych kie-
runkach).
UWAGA ROS: Węzeł Koszalińska nie miał być 
etapem 1.2., ale zgodnie z wyjaśnieniami  ZDM-
-u na w/w. spotkaniu jest to wersja druga  etapu 
1-go. W kontekście realizacji istotna różnica.

3. Wniosek mieszkańców: Rezygnacja z budowy 
wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej nad ul. Szczawnicką.
Odpowiedź ZDM: W etapie 1.2 zrezygnowano 
z budowy tego wiaduktu. Zachowana została jed-
nak niweleta nasypu drogowego, aby umożliwić 
budowę wiaduktu nad ul. Szczawnicką w etapie 3 
inwestycji (rozbudowa do układu dwujezdniowe-
go).
UWAGA ROS: W przedstawionej na w/w. spo-
tkaniu koncepcji 1.2. wnosi aby zrezygnowano 
z budowy tego wiaduktu w przyszłości zmieniając 
niweletę.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY OSIEDLA STRZESZYN

w sprawie uwag do opublikowanego podsumowania konsultacji społecznych dotyczących wiaduktu 
Lutycka, węzła Koszalińska i wiaduktu Golęcińska.

nych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki 
organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały 
jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Strzeszyn 
Wojciech Bratkowski

ZAŁĄCZNIK do uchwały nr XLIII/254/VI/2018
Rady Osiedla Strzeszyn z 19 marca 2018 r.

Uwagi do opublikowanego podsumowania konsultacji społecznych dotyczących wiaduktu Lutyc-
ka, węzła Koszalińska i wiaduktu Golęcińska

W nawiązaniu do przedstawionego na stronie in-
ternetowej ZDM podsumowania wyników  kon-
sultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. 
Lutyckiej wraz z budową przedłużenia  al. Solidar-
ności, w kontekście spotkania w dniu 02. marca br. 
z Prezydentem Maciejem Wudarskim oraz przed-
stawicielami ZDM i z przedstawicielami rad osiedli: 
Strzeszyn, Podolany, Sołacz i Kiekrz, postanawia się 
wnieść następujące uwagi:

A. Uwagi Rady Osiedla Strzeszyn (ROS) do odpo-
wiedzi ZDM na najczęściej powtarzające się wnio-
ski mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji 
społecznych .

1. Wniosek mieszkańców: Konieczność poszerzenia 
zakresu inwestycji o budowę wiaduktu kolejowego 
w ciągu ul. Golęcińskiej.
Odpowiedź ZDM: Zakres drugiego etapu inwestycji 
zostanie poszerzony  o koncepcję budowy wiaduktu 
w ciągu ul. Golęcińskiej. Spółka PIM otrzymała już 
wskazanie do rozpoczęcia prac koncepcyjnych.
UWAGA ROS: Wiadukt Golęciński ma być etapem 
1a, a nie etapem 2. Zgodnie z informacją podaną 
podczas spotkania w dniu 2 marca w ZDM spółka 
PIM nie tylko otrzymała już wskazanie do rozpoczę-
cia prac koncepcyjnych, ale już je rozpoczęła. Miasto 
Poznań złożyło do PKP PLK wniosek o dofinanso-
wanie budowy tego wiaduktu. i uzyskało wstępną  
akceptację uwarunkowaną złożeniem do końca maja 
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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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4. Wniosek mieszkańców: Rozbudowa ul. Wojska 
Polskiego na wysokości Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych do układu dwujezdniowego.
Odpowiedź ZDM: Rozwiązanie wykracza poza 
zakres opracowania, a ponadto Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Poznania nie przewiduje w tym 
miejscu drogi o układzie dwujezdniowym.
UWAGA ROS: Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego stąd nie ma przeszkód w realizacji 
tego rozwiązania traktując je jako element nie-
zbędny i priorytetowy przy budowie Wiaduktu 
Golęcińskiego.

5. Wniosek mieszkańców: Zastosowanie przy bu-
dowie węzła „Koszalińska” wyłącznie rozwiązań 
bezkolizyjnych.
Odpowiedź ZDM: Rozwiązania zaproponowane 
w etapie 1.2 inwestycji zapewnią w pełni funkcjo-
nalne połączenie ul. Koszalińskiej z ul. Lutycką. 
Jedyną kolizyjną relacją jest zjazd na projekto-
wanym skrzyżowaniu z ul. Koszalińskiej w lewo 
w kierunku Podolan / Piątkowa.
UWAGA ROS: Węzeł Koszalińska nie miał być 
etapem 1.2., ale zgodnie z wyjaśnieniami  ZDM-
-u na w/w. spotkaniu jest to wersja 2 etapu 1-go. 
Na spotkaniu został również omówiony i Rada 
zawnioskowała o wariant wykorzystania istnieją-
cego połączenia Golęcińskiej z ul. Lutycką

6. Wniosek mieszkańców: Poszerzenie zakresu 
inwestycji o przebudowę skrzyżowań: ul. Żołnie-
rzy Wyklętych i ul. Koszalińskiej oraz ul. Literac-
kiej i ul. Koszalińskiej.
Odpowiedź ZDM: Zakres inwestycji został po-
szerzony o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. 
Koszalińskiej z ul. Literacką. Prezydent Wudar-
ski dopuszcza możliwość wprowadzenia  rond 
z wykorzystaniem oznakowania poziomego, 
aby przetestować ich funkcjonalność. Możli-
we będzie zastosowanie testowego rozwiązania 
(wyznaczenie ronda oznakowaniem poziomym) 
na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej i ul. Żołnie-
rzy Wyklętych. Konieczne jednak będzie opra-
cowanie nowej organizacji ruchu oraz uzyskanie 
uzgodnień i zatwierdzeń (m.in. do Miejskiego In-
żyniera Ruchu). 

UWAGA ROS: Na spotkaniu Rada zawniosko-
wała o realizację zaproponowanego rozwiązania 
i budowy obu rond  w pierwszej kolejności., jako 
niezbędny element realizacji jeszcze przed przy-
stąpieniem do budowy wiaduktów.

7. Wniosek mieszkańców: Zastąpienie budowy 
przedłużenia al. Solidarności rozbudową ul. Dojazd.
Odpowiedź ZDM: Budowa przedłużenia al. Soli-
darności biegnącego przez teren ROD w pierwszym 
etapie jest podstawowym założeniem inwestycji i zo-
stała ujęta w SUiKZPMP. Zastąpienie jej rozbudową 
ul. Dojazd nie spełni założeń opracowania.
UWAGA ROS: Na spotkaniu Rada zawnioskowa-
ła o realizację zaproponowanego w odpowiedzi 
przez ZDM rozwiązania, jako niezbędny element 
realizacji w pierwszym etapie.

8. Wniosek mieszkańców: Rezygnacja z budowy 
przedłużenia ul. Jasielskiej.
Odpowiedź ZDM: Jak w punkcie powyżej, budo-
wa połączenia ul. Jasielskiej z ul. Lutycką jest jed-
nym z założeń koncepcji, niezbędnym do popra-
wy warunków poruszania się w rejonie objętym 
opracowaniem.

9. Wniosek mieszkańców: Konieczność przepro-
wadzenia analiz ruchu uwzględniających obsługę 
komunikacyjną osiedli mieszkaniowych powstają-
cych na Strzeszynie.
Odpowiedź ZDM: Przeprowadzone analizy ruchu 
dotyczyły prognozowanych zmian w natężeniu ru-
chu w projektowanym układzie dróg, a nie obsługi 
komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych na Strze-
szynie. Jednocześnie podkreślić należy, że prze-
prowadzenie tych ostatnich badań nie wpłynęłoby 
na kształt zaproponowanych rozwiązań w obsza-
rze przebudowy układu drogowego.
UWAGA ROS: Na spotkaniu Rada zawnioskowa-
ła o wykonanie aktualnego natężenia ruchu jako 
niezbędny element uzasadniający wnioskowane 
rozwiązania problemów drogowych w ul. Kosza-
lińskiej .

10. Wniosek mieszkańców: Instalacja tymczaso-
wej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żoł-
nierzy Wyklętych i ul. Lutyckiej.
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-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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Odpowiedź ZDM: Budowa projektowanego 
skrzyżowania ul. Koszalińskiej z ul. Golęcińską 
w etapie 1.2 oznaczać będzie zachowanie jedynie 
prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wy-
klętych i ul. Lutyckiej. Szczegółowa organizacja 
ruchu będzie przedmiotem dalszych prac projek-
towych.
UWAGA ROS: Rada podtrzymuje wniosek o  wy-
konanie ronda łączącego ul. Żołnierzy Wyklętych 
z Lutycką jako element niezbędny .

B. Uwagi Rady Osiedla do odpowiedzi ZDM 
na dodatkowe postulaty zgłoszone przez przed-
stawicieli rad osiedli do zaprezentowanego eta-
pu 1.2:
1. Postulat : Należy umożliwić skręt w prawo z ul. 
Golęcińskiej w ul. Lutycką – będzie to alternaty-
wa dla osób jadących ze Strzeszyna w przypadku 
gdyby lewoskręt w kierunku Podolan/Piątkowa 
na projektowanym skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej 
i ul. Golęcińskiej zacznie się korkować. Jednocze-
śnie należy maksymalnie wydłużyć wskazany wy-
żej lewoskręt.
Odpowiedź ZDM: Na etapie dalszych prac pro-
jektowych postulat ten będzie przeanalizowany. 
Długość projektowanego lewoskrętu jest ograni-
czona wiaduktem nad ul. Lutycką.
UWAGI RO: Wnosimy o umożliwienie skrętu 
w prawo do ul. Lutyckiej , wykorzystując istniejące 
połączenia ul. Golęcińskiej z ul. Lutycką, jako roz-
wiązanie bezkolizyjne dla wyprowadzenia ruchu 
z Koszalińskiej w ul. Lutycką, zamiast wyprowa-
dzenie ruchu  kolizyjnego skrzyżowania lewoskrę-
tem na ul Lutycką łącznicą Ł2.  

2. Postulat ROS: Należy przeprowadzić analizy 
i prognozy ruchu obsługi komunikacyjnej Strze-
szyna, uwzględniające wzrost liczby mieszkańców, 
związany z oddaniem do użytku budowanych 
osiedli mieszkaniowych.
Odpowiedź ZDM: Takie analizy są możliwe 
do przeprowadzenia, ale nie wpłyną one na kształt 
rozwiązań zaproponowanych w etapie 1.2 oraz do-
celowym etapie 3.
UWAGI RO: Wnioskujemy o przeprowadzenie 
analiz ruchu jako niezbędne. Analizy powinny 
być częścią opracowania i zostać przeprowadzone 

przed przystąpieniem do prac projektowych. Do-
piero ich wynik powinien być podstawą i punktem 
wyjścia do proponowania rozwiązań obsługi ko-
munikacyjnej osiedla Strzeszyn, gdyż to jest celem 
nadrzędnym , a nie jedynie poprawa ruchu tran-
zytowego.

3. Postulat ROS: Należy zachować ślepy wlot 
skrzyżowania na łuku ul. Podolańskiej, który był 
zaprezentowany w pierwszej wersji koncepcji.
Odpowiedź ZDM: Projektant przywróci ten wlot 
na dalszym etapie prac projektowych.

4. Postulat ROS: Należy zwrócić uwagę na ko-
nieczność poprawy warunków korzystania z ko-
munikacji publicznej na Strzeszynie – obecnie uli-
ce nie są dostosowane do zwiększonej częstotliwo-
ści kursowania autobusów, część dróg (fragment 
ul. Literackiej) w ogóle nie istnieje.
Odpowiedź ZDM: ZDM zwróci się do Zarządu 
Transportu Miejskiego o ustalenia z ostatnio od-
bytego spotkania z Radą Osiedla Strzeszyn. Dzia-
łania związane z budową lub przebudową dróg 
na Strzeszynie będą prowadzone w uzgodnieniu 
z ZTM.

C. Uwagi Rady Osiedla ws kwestii finansowania 
budowy wiaduktu Golecińskiego:
1. Informacja podana przez ZDM: poruszona 
została również kwestia sfinansowania inwesty-
cji. Wiceprezydent Wudarski poinformował ze-
branych o konieczności aplikowania o dofinan-
sowanie inwestycji ze środków unijnych, z uwagi 
na niewystarczającą kwotę zabezpieczoną na ten 
cel w budżecie miasta. Aplikacją objęty zostanie 
również wiadukt w ciągu ul. Golęcińskiej. Infor-
macja o tym jaką kwotą na realizację zadania dys-
ponuje Miastu będzie znana po rozstrzygnięciu 
przetargów na przebudowę ul.  Naramowickiej 
oraz trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj.
UWAGI ROS: Na spotkaniu wcześniej Prezydent 
Wudarski poinformował, że Miasto złożyło  wnio-
sek o dofinansowanie ze środków PKP PLK bu-
dowy wiaduktu Golęcińskiego i uzyskało wstępną 
akceptację. Niezbędnym jest dostarczenie koncep-
cji do końca maja br. 
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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
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Przewodniczący Zarządu Osiedla

7

D. Uwagi zgłoszone w czasie konsultacji spo-
łecznych zostały uzupełnione o przedstawienie 
rozwiązań w obszarze budowy połączenia rowero-
wego Strzeszyna z centrum miasta, które zostaną 
uwzględnione w dokumentacji projektowej na ko-
lejnym etapie prac:
1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Koszaliń-
skiej do projektowanego skrzyżowania z ul. Golę-
cińską,
2. Budowa połączenia rowerowego pomiędzy pro-
jektowanym skrzyżowaniem ul. Koszalińskiej i ul. 
Golęcińskiej z drogą rowerową kończącą się po za-
chodniej stronie projektowanego wiaduktu nad li-
nią kolejową do Piły,
3. Zastąpienie pochylni przy wiadukcie kolejo-
wym „ślimakiem”, zgodnym ze Standardami tech-
nicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury ro-
werowej Miasta Poznania.
4. Uwaga dodatkowa  Wiceprezydenta M. Wu-
darskiego wskazująca na możliwość zmiany ozna-

kowania chodnika wzdłuż ul. Golęcińskiej na dro-
gę rowerową (z uwagi na znikomy ruch pieszych), 
co ułatwi dojazd rowerzystom w kierunku cen-
trum miasta.
E. Uwaga generalna Rady Osiedla:
UWAGI ROS: Zgodnie z oczekiwaniem i postula-
tami mieszkańców za priorytetową należy uznać 
budowę wiaduktu Golęcińskiego, który stanowił 
będzie „ścieżkę życia”/korytarz życia. Specyficz-
ne położenie Strzeszyna tj. otoczenie z wszystkich 
stron torami kolejowymi oraz brak chociaż jed-
nego bezkolizyjnego przejazdu przez tory unie-
możliwia szybką interwencję służb ratowniczych 
w przypadku zagrożenia życia i zdrowia mieszkań-
ców.Zatem budowa wiaduktu Golęcińskiego sta-
nowi nie tylko ułatwienia w komunikacji ale sta-
nowi konieczność dla ratowania ludzkiego życia.

Przewodnicząca Rady Osiedla  

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
OSIEDLA STRZESZYN ZA ROK 2017

Zarząd Osiedla Strzeszyn w składzie:
Przewodniczący Zarządu: Wojciech Bratkowski
Z-ca Przewodniczącego: Małgorzata Szymaniak 
Z-ca Przewodniczącego: Dominika Zenka –Pod-
laszewska
Członek Zarządu: Małgorzata Bogusławska
Członek Zarządu: Maciej Pawłowski
Członek Zarządu: Ewa Garasz       
składają sprawozdanie z działań Zarządu za rok 
2017.

1. Wykonanie planu wydatków osiedla:
Zarząd wykonał w 100% uchwalony plan wydat-
ków osiedla.

2. Środki powierzone:
A)  W ramach środków remontowo - drogowych 
wykonano: II etap utwardzenia ulicy Literac-
kiej na odcinku od ulicy Zoli do ulicy Poetyckiej 
oraz remont chodnika pętli autobusowej przy uli-
cy Owidiusza, remont ul. Krajeneckiej od ulicy 
Rzeszowskiej do Koszalińskiej. Przyznane środki 
w kwocie 317 963 zł wykorzystano całkowicie.

B) W ramach środków remontowych - oświato-
wych wykonano: 
- dokończenie remontu Przedszkola nr 121 (kwo-
ta 48 127,00 zł.) oraz remont 3 sal lekcyjnych 
po przedszkolu oraz malowanie sal w Zespole 
szkól nr 9 (kwota  48 127,00 zł.). Środki w kwocie 
96 254 zł. Wykorzystano całkowicie.
Środki uzyskane w ramach grantu osiedlowego 
decyzją Rady Miasta w całości zostały przenie-
sione do realizacji na rok 2018  (chodnik w ulicy 
Wańkowicza ).
W roku 2017 zebrania Zarządu odbywały się zgod-
nie z przyjętym harmonogramem - przed Sesją 
Rady Osiedla i na posiedzeniach nadzwyczajnych.
Oprócz w/w spraw Zarząd zajmował się następu-
jącymi  zagadnieniami :

1. Uczestniczenie w przygotowaniu inwestycji 
„Budowa ścieżki w ciągu ulicy Wańkowicza”

2. Remont Przedszkola nr 121 przy ul. Bisku-
pińskiej i plan jego rozbudowy.
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-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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3. Wykonanie koncepcji rozbudowy Przed-
szkola nr 121.

4. Analiza skutków budowy osiedla przez 
PTBS dla całego Osiedla Strzeszyn:
- uzyskanie zapewnienia budowy dodatkowej in-
frastruktury kulturalno-oświatowej, w tym przede 
wszystkim kolejnej szkoły podstawowej, jak rów-
nież kolejnego przedszkola.

5. Wykonanie opracowania i uzyskanie grantu 
osiedlowego na 2018r. 
- pozyskano grant na modernizację boiska przy 
ulicy Jeziorańskiej.

6. Działania mające na celu przejęcie działek 
wzdłuż ul. Hezjoda w zarząd  Rady Osiedla (pas 
zieleni wzdłuż drogi).
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do realizacji projektu PBO2016 i 2017 „Rekreacja 
na Strzeszynie I +II”:
-przygotowanie inwestycji, realizacja PBO2016.
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mi w Statutach Rad Osiedli:
- analiza projektu i propozycje zmian w kontekście 
zmian w statucie Miasta Poznań.
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sięczny obchód, przegląd i odbiór wykonanych 
robót.

10. Uczestnictwo w comiesięcznych posiedze-
niach Komisji „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny 
Mieszkaniec”.
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naniem inwestycji:
- „Rekreacja na Strzeszynie I”: Plac przy uli-
cy Kaczmarskiego, płyta dla deskorolkarzy , 
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Krajeneckiej,
-budowa zabezpieczeń na górkach saneczkowych,
- przygotowanie realizacji projektu „Rekreacja 
na Strzeszynie II”.

12. Organizacja aktywności mieszkańców:
- animacje kulturalne,
- projekt i nadzór nad realizacją animacji sporto-
wych realizowanych w SP 1,
- zajęcia sportowe.

13. Uzgadnianie i pomoc w opracowaniu pro-
jektu, pomoc w uzyskaniu środków na budowę 

drogi dojazdowej do nowego przedszkola nr 77 
przy ul. Hłaski.

14. Działania na rzecz budowy infrastruktury 
komunikacyjnej do przystanków Kolei Metropo-
litalnej.

15. Działania na rzecz budowy bezkolizyjnego 
dojazdu w kierunku centrum:
- wnioskowanie o wpisanie do WPF Miasta środ-
ków na budowę wiaduktu,
- wykazywanie konieczności budowy wiaduktu 
lub innego bezkolizyjnego dojazdu w kierunku 
centrum,

16. Organizacja i współorganizacja festynów 
osiedlowych:
- czerwcowy festyn z okazji Dnia Dziecka,
- Rodzinny Festyn  Jesienny wraz z koncertem

17. Współpraca w ramach Koalicji PN-ZACH 
Osiedli Poznania.

18. Aktywne uczestnictwo w  realizacji pro-
jektu PBO „Plażojada” zakończone uroczystym 
otwarciem.

19. Prace nad nową stroną internetową i prze-
kazywaniem aktualności  na fb oraz wydawanie 
gazetki osiedlowej  „Na Strzeszynie”.

20. Monitorowanie stanu prac dotyczących 
zagospodarowania Golęcina oraz włączenie  się 
do stworzenia koncepcji zagospodarowania 
Ośrodka Policyjnego w Kiekrzu.

21. Wnioskowanie o zabezpieczenie środków 
na dokończenie budowy ścieżki rowerowej Kosza-
lińska ( odcinek Literacka - Golęcińska).
22. Pomoc i uczestnictwo w organizacji akcji 
„Sprzątanie ŚWIATA”.
W okresie roku 2017 Zarząd  odbył wiele  spotkań 
z przedstawicielami Wydziałów i Jednostek Orga-
nizacyjnych Miasta Poznań związanych z bieżący-
mi sprawami Osiedla.

Przewodniczący Zarządu Osiedla  
Wojciech Bratkowski
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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-
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HORACEGO/OWIDIUSZA
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- 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-
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znańskiego Budżetu Obywatelskiego

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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W listopadzie ubiegłego roku uroczyście otwar-
to zrewitalizowane plaże trzech poznańskich jezior 
- Kierskiego, Strzeszyńskiego i Rusałki. W ramach 
realizacji projektu “Plażojada - Szlakiem Trzech 
Jezior” oddano do użytku m.in. infrastrukturę 
dla plażowiczów, rowerzystów i pieszych, a także 
nowe place zabaw i miejsca aktywności fizycznej.  
Inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców w głosowanie w Poznańskim Bu-
dżecie Obywatelskim (PBO) w 2016 roku, kie-

dy to głosy 7,3 
tyś mieszkań-
ców pozwoliły 
na pozyskanie 
prawie 2 mln zł 
na odnowienie 
tych ważnych 
miejsc rekreacji. 

PLAŻOJADA - ROWEREM LUB PIESZO 
PRZEZ 5 ZREWITALIZOWANYCH PLAŻ.  

Każda z zrewitalizowanych 
plaż otrzymała nową nazwę 
- Plaża Parkowa (Kiekrz), 
Plaża Smocza (Krzyżowniki-
-Smochowice), Plaża Malibu 
(Strzeszynek), 

Plaża Łabędzia (Kiekrz), 
Plaża Dzika (Rusałka). Po-
między plażami wyznaczono 

szlaki pieszo rowerowe biegnące głównie przez 
tereny lasów komunalnych, które teraz - na wio-
snę - warto przemierzyć i w pierwszych promie-
niach słońca skorzystać z siłowni, placów zabaw, 
pomostów, a może nawet z bujaków i huśtawek. 
Grupa mieszkańców Strzeszyna, Podolan, Kie-
krza, Sołacza i Smochowic szczególnie zaangażo-
wana w realizację Projektu, chciałaby na rok 2019 
złożyć w PBO wniosek pn. „Plażojada 2”, który 
będzie obejmował sfinansowanie zaprojektowanej 
już infrastruktury towarzyszącej ścieżkom pieszo 
rowerowym, takiej jak nowe wiaty, liczniejsze ław-
ki i śmietniki. Wyruszając na wycieczkę warto sa-
memu rozeznać braki w tej materii, tak aby było 
łatwiej oddać swój głos w kolejnym głosowaniu 
nad budżetem obywatelskim.  

Małgorzata Bogusławska 
RO Strzeszyn

Fot.: Małgorzata Bogusławska Fot.: Małgorzata Bogusławska

Wizualizacja. Tomasz Wojtkowiak

PREZYDENT  JACEK  JAŚKOWIAK 
NA STRZESZYNIE

Spotkanie z Radą Osiedla fot. Michał Mucha

Członkowie Rady i Zarządu Osiedla Strzeszyn 
spotkali się 8 marca br. z Prezydentem Miasta Po-
znania, Jackiem Jaśkowiakiem, jego zastępcą Ma-
ciejem Wudarskim, przedstawicielami Wydziałów 
Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyj-
nych, Policji i Straży Miejskiej. Następnie odbyła 
się debata z licznie przybyłymi mieszkańcami. 

Przedstawiliśmy najbardziej palące zagadnienia 
związane ze Strzeszynem, 
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1. rozwój oświaty;
2. komunikacja miejska;
3. zagospodarowania przestrzenne 
4. budowa wiaduktów i przebudowa ul. Lutyckiej .

Dominka Zenka-Podlaszewska poinformo-
wała o pracy szkoły w systemie dwuzmianowym, 
kończących się zajęciach o godz. 17:00. Zapytała 
do jakich szkół i do jakich przedszkoli będą cho-
dziły dzieci z nowo budowanych bloków. W istnie-
jących placówkach oświatowych nie ma nowych 
miejsc. Zapytała o losy toczących się negocjacji 
z Agencją Mienia Wojskowego (AMW), w posia-
daniu której są działki pod usługi oświatowe przy 
ul. Roztworowskiego. Oczekiwaliśmy wyjaśnienia, 
dlaczego została zbyta działka oświatowa przy ul 
Wergiliusza, pomimo protestów Rady Osiedla. Za 
tej prezydentury uchwalono MPZP Koszalińska-
-Hezjoda, dokonano podziału gruntów, przeka-
zano aportem działki pod budownictwo wieloro-
dzinne PTBS-om i ZKZL-owi, rozpoczęto budowę 
domów wielorodzinnych, nie realizując przy tym 
podstawowych zadań własnych gminy jaką jest 
infrastruktura społeczna. 

W odpowiedzi Pan Prezydent Jaśkowiak po-
informował, że wszystkie prace będą realizowane 
etapami, w ramach posiadanych środków. Pan 
Dyrektor Przemysław Foligowski wspomniał o 
zapisanych środkach na rozbudowę o 3 oddziały 
przedszkola przy ul. Biskupińskiej, która ma roz-
począć sie jeszcze w tym roku  a zakończyć w przy-
szłym. W  Wieloletniej Prognozie Finansowej na  
lata 2019-2021 zapisana jest  kwota  35.5 mln zł 
na  budowę zespołu szkolno – przedszkolnego, co 
nastąpi po uzyskaniu od AMW. W celu dokona-
nia transakcji zamiennej przedstawiono Agencji 
kolejną propozycją działek. Ponadto Miasto jest w 
posiadaniu dwóch innych działek na terenie Strze-
szyna Literackiego przeznaczonych w MPZP pod 
usługi. Na jednej z nich może zostać wybudowa-
ne przedszkole, a drugą działkę w rejonie dworca 
Strzeszyn może przeznaczyć pod budowę szkoły. 
W najbliższym czasie przybędzie kolejna bardzo 
duża liczba dzieci. Jaki w związku z tym jest plan 
Wydziału Oświaty?  Zdaniem Dyrektora Foligow-
skiego w szkole będzie przybywało w najbliższych 
latach  o około trzydzieścioro dzieci rocznie. W 
trybie doraźnym, aby zapewnić miejsca dzieciom 

w szkole Wydział Oświaty proponuje rozbudowę 
istniejącej szkoły przy użyciu kontenerów mo-
dułowych. Wydział Oświaty jest gotowy przedsta-
wić Panu Prezydentowi wniosek o przyśpieszenie 
budowy zespołu szkolno-przedszkolnego. Prezy-
dent Jaśkowiak nie zgadza się na przeznaczenie 
większości środków na realizację zadań tylko na 
jednym osiedlu. Czyli pod znakiem zapytania są 
deklaracje Wydziału Oświaty? Pan Dyrektor Dia-
kowicz z WGN odpowiedział na wcześniej zadane 
pytanie, że zbyta (za niewielką kwotę ok.500 tys. 
zł.) nieruchomość o pow. 2,8 tys. m kw. przy ul 
Wergiliusza, nie zmieniła swojego przeznaczenia.  
Uszczuplono jednak w sposób zasadniczy strze-
szyńskie zasoby o tak bardzo potrzebną nierucho-
mość przeznaczoną pod oświatę. Poinformował, o 
kolejnej ofercie jaką złożono AMW 1 marca. Pan 
Wojciech Bratkowski zapytał o możliwość wyku-
pienie działek za kwotę wynikająca z operatu sza-
cunkowego. Miasto składało AMW ofertę nabycia 
nieruchomości za połowę jej wartości, na co odpo-
wiedziano negatywnie. Po spotkaniu u Wojewody 
Wielkopolskiego z Prezydentem Wiśniewskim, 
przedstawicielami Rady Osiedla Arletą Matuszew-
ską i Wojciechem Bratkowskim, AMW powróciła 
do rozmów w sprawie zamiany lub sprzedaży nie-
ruchomości, proponując również formę zapłaty 
ratalnej. 

Małgorzata Bogusławska przedstawiła pro-
blemy związane z komunikacją publiczną Strze-
szyna słabo skomunikowanego z innymi rejonami 
miasta. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
udało się jedynie, dzięki usilnym staraniom RO, 
wydłużyć wszystkie kursy linii autobusowej nr 
64 o dwa przystanki. Wprowadzono nową linię 
46 łączącą dworzec przy ul. Szymanowskiego ze  
Starym Strzeszynem. Konieczne jest skomuni-
kowanie wewnątrz osiedlowe z innymi rejonami 
miasta. Od wielu lat Rada zabiega o przedłużenie 
linii autobusowej nr 68 do pętli przy ul Biskupiń-
skiej. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 
Pan  Miechowicz  przypomniał o przedłużeniu 
kursów linii nr 60 do ronda przy ul. Wergiliusza, 
w sąsiedztwie szkoły. Kolejnym krokiem ma być 
wprowadzenie na osiedle linii autobusowej nr 90 
z przystankiem końcowym przy  ul. Literackiej na 
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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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Spotkanie z mieszkańcami  fot. Michał Mucha

tzw. małej pętli. Zaapelowaliśmy o przedłużenie 
linii 90 do Strzeszyna Starego. Zastępca Prezyden-
ta Pan Maciej Wudarski poinformował o budowie 
przystanku Poznań Podolany oraz o zabezpiecze-
niu w WPF środków na projekt i częściową budo-
wę przystanku Poznań Druskiennicka (na terenie 
betoniarni) wraz z węzłem przesiadkowym. Roz-
poczęta niebawem będzie budowa parkingu P&R 
przy  przystanku Poznań Strzeszyn. 

Arleta Matuszewska poruszyła sprawy zwią-
zane z zagospodarowaniem przestrzennym. 
Zapytała o powody braku kontynuacji prac nad 
wywołanym mpzp Strzeszyn Północ B – obejmu-
jącym tereny przeznaczone pod pętlę autobusową 
i rondo w rejonie ul Biskupińskiej. Zastępca Pre-
zydenta Pan Maciej Wudarski zobowiązał się prze-
analizować problem. Przedstawiono sprawę tere-
nów parku w rejonie ul. Homera, przekazanych 
Radzie jeszcze w trakcie procedowania mpzp Ko-
szalińska – Hezjoda. W ramach posiadanych przez 
radę środków oraz pozyskanego grantu z WFOŚ 
uporządkowano i zagospodarowano bardzo za-
niedbany obszar wokół zbiornika retencyjnego 
w cieku Wierzbak. Po uchwaleniu miejscowego 
planu i dokonanym podziale geodezyjnym grun-
tów część terenów parkowych przeznaczono pod 
zabudowę jednorodzinną i drogi. RO dwukrotnie 
wnioskowała o zmianę MPZP dla tego fragmentu 
planu i zachowanie obecnego zagospodarowania. 
Polecono przedstawicielom MPU przeprowadze-
nie wizji w terenie i dokonanie kolejnej analizy 
w porozumieniu z RO. Przewodnicząca wniosła 
o każdorazową konsultację z Radą planowanych  
inwestycji realizowanych przez Wydziały Miasta, 
ZDM , PIM, Aquanet . Decyzje  niejednokrotnie 
zapadają bez  wiedzy i porozumienia z Radą.

Wojciech Bratkowski przedstawił temat 
przebudowy ul. Lutyckiej, budowy wiaduktów, 
węzła koszalińskiego. Wskazał, że najpilniejszym 
zadaniem jest budowa wiaduktu w ciągu ul. Go-
lęcińskiej. Podkreślił pilną potrzebę poszerzenie 
dojazdów do ul. Niestachowskiej i Dojazd oraz 
budowę dodatkowego pasa ruchu w ul. Wojska 
Polskiego i połączenie poprzez ul. Podolańską z 
nowoprojektowaną al. Solidarności. Wyraził za-
niepokojenie przedstawioną rozbudowaną wizją 
projektu drogi ruchu przyśpieszonego w ul. Lutyc-

kiej. Istnieje uzasadniona obawa wprowadzenia 
całości transportu tranzytowego w DK 92 w ul. 
Lutycką w związku z niedomknięciem północno-
-zachodniej obwodnicy Poznania czyli tzw. czwar-
tej ramy komunikacyjnej. Postulował o przyjęcie 
koncepcji traktującej ul. Lutycką jako drogę jedno 
pasmową, w każdym kierunku. Za priorytetową 
należy przyjąć  rozbudowę sieci dróg wprowa-
dzających i wyprowadzających  ruch z osiedla. 
Budowę tzw. DROGI ŻYCIA.  Rekomendacja 
Rady Osiedla została przyjęta. Wojciech Bratkow-
ski przekonywał o konieczności budowy układu 
drogowego z wiaduktem Golęcińskim, węzłem 
Koszalińskim i Podolańskim jako najbardziej 
optymalne i zapewne realne finansowo. 

W trakcie spotkanie z mieszkańcami, zapre-
zentowano  zrealizowane inwestycje: oddane 1 
września 2017 r. przedszkole przy ul. Hłaski  wraz 
z drogami dojazdowymi, które oświetlono dzięki 
przekazanym przez Radę Osiedla środkom na pro-
jekt. Remonty ulic Krajeneckiej, Gombrowicza, 
chodnik przy ul. Biskupińskiej zostały wykonane 
ze środków powierzonych  Rady. Chodnik przy ul. 
Hezjoda Rada wybudowała dzięki dwóm grantom 
miejskim i budżetu inwestycyjnego, a plac zabaw 
i boisko przy ul. Kaczmarskiego zrealizowano 
pozyskując pieniądze z Budżetu Obywatelskiego 
dzięki  inicjatywie i głosom mieszkańców, 

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami 
ZDM Radosław Ciesielski podsumował przepro-
wadzone konsultacje dotyczące projektu koncep-
cyjnego budowy wiaduktu Lutycka i węzła Kosza-
lińska.
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Padło wiele pytań kierowanych do Prezyden-
ta Jaśkowiaka  dotyczących rozwiązań drogowych 
usprawniających ruch, umożliwiających dotarcie 
służb ratowniczych, stworzenie tzw. “drogi życia”, 
niezbędnego bezkolizyjnego przejazdu dla  au-
tobusów komunikacji miejskiej. Wskazano za-
niedbania w wielu dziedzinach życia na naszym 
Osiedlu. Pytano o nową szkołę, budowę kolejnego 
przedszkola. Pytano o terminy realizacji infra-
struktury społecznej, o plany rozwoju osiedla Sy-
gnalizowano brak odpowiedniej opieki zdrowot-
nej. Przedstawiono problem związany z ogromną 
ilością powtarzających się kradzieży samochodów, 
a ostatnio dużej liczby włamań do domów. Zgło-
szono pilną potrzebę budowy Komisariatu Policji 
w obszarze działania Koalicji Północno Zachod-
nich Osiedli. Odpowiedzi prezydenta były nie tyl-
ko nie satysfakcjonujące mieszkańców, ale także 
budzące duży niepokój o naszą najbliższą i dalszą 

przyszłość. Przypomniano obietnicę przedwybor-
czą o  nie dopuszczeniu do utworzenie na Strze-
szynie drugich Naramowic, a  stało się inaczej.

Podsumowaniem wizyty niech  będzie cy-
tat wypowiedzi Pani Katarzyny Zaleskiej “Dużo 
autopromocji Pana Prezydenta, dużo frazesów i 
ogólników. Obiecane 2 wiadukty, na które na razie 
nie ma żadnych pieniędzy, obiecana nowa szkoła 
może w 2021 roku, ale nie wiadomo gdzie, może w 
zamian kontenery, obiecane nowe przedszkola, ale 
poza tegoroczną rozbudową przy ul Biskupińskiej, 
żadnych konkretów. (...) Jeśli udało się sprzedać 
miejskie tereny, zaprojektować i wybudować ptb-
sy i bloki komunalne, to dałoby się w tym samym 
czasie zaprojektować i zacząć budować szkołę oraz 
zaprojektować i złożyć wniosek do PKP  w sprawie 
wiaduktu na Golęcinie”

Arleta Matuszewska
Przewodnicząca Rady Osiedla

NA STRZESZYNIE – KĄCIK BEZPIECZEŃSTWA

Co nas tym razem nurtuje?
Krew człowieka zalewa, gdy zamiast cieszyć się 

wspólnie z sąsiadami z Nowego 2018 Roku słyszy 
się o grudniowych kradzieżach na naszym osiedlu. 
Rekordowa ilość 11 zdarzeń miała miejsce w grud-
niu 2017 w tym 5 kradzieży w Sylwestrową noc. 
Złodzieje podważali drzwi balkonowe tarasów od 
strony ogródków między innymi na ulicy Arysto-
fanesa i Ajschylosa.

Styczniowe spotkania z Policją z komendy 
Poznań-Jeżyce.

Na początku stycznia br. na komendzie Policji 
Poznań-Jeżyce odbyło się pilne spotkanie naszych 
mieszkańców w sprawie grudniowych kradzie-
ży. Policja powołała specjalną grupę kryminalną, 
która rozpracowuje szajki złodziei grasujących na 
naszym osiedlu.

24 stycznia w szkole przy Hezjoda 15 odbyło 
się szkolenie przeprowadzone przez Policję Po-
znań-Jeżyce: policjanta prewencji oraz policjanta 
operacyjnego. Dowiedzieliśmy się ciekawych cza-

sem banalnych rzeczy, o których w tych zabiega-
nych czasach często się zapomina. Złodzieje forsu-
ją słabo zabezpieczone drzwi balkonowe lub okna 
od strony ogródków. Wysokie żywopłoty zapew-
niające sąsiadom poczucie intymności powodują, 
że złodziej czuje się bezpiecznie podczas nikczem-
nej roboty.

Pamiętajmy: żadne zabezpieczenie nie jest 
gwarancją, lecz jest to znaczne utrudnienie dla 
bandytów. Możemy zminimalizować ryzyko po-
przez zamontowanie dodatkowych niestandar-
dowych zabezpieczeń, rolet antywłamaniowych. 
Pomaga i odstrasza monitoring i nasze wierne psy. 
Dobrym rozwiązaniem są kamery wi-fi. Gdy za-
obserwują ruch, przekazują informację na telefon 
i można szybko powiadomić policję. Najlepszym 
zabezpieczeniem naszego otoczenia jest nasz miły, 
drogi sąsiad. Warto zwrócić uwagę na nasze oto-
czenie np. nagle pojawiające się w pobliżu busy 
jakiejś firmy. Warto zapisać numery rejestracyjne 
lub dyskretnie zrobić zdjęcie. 

Apeluję – zamykajmy zawsze drzwi do naszych 
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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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domów i mieszkań na zamek. Nawet, jeśli na chwi-
lę wychodzimy do ogródka, do sklepu, czy do są-
siada. W ten prosty sposób znacznie utrudniamy 
życie włamywaczom, ponieważ oni wykorzystują 
brak naszej czujności. Nie uchylajmy okna w celu 
przewietrzenia, gdy wychodzimy na chwilę lub 
dłużej z domu. Nie zostawiajmy kluczy pod wy-
cieraczką, w doniczce itp. ponieważ przestępcy 
znają wszystkie sztuczki. Nie powinniśmy trzy-
mać dużej gotówki w domu. Jak sejf to w miejscu 
niestandardowym, porządny, wmurowany. Sejfik 

przykręcony w szafie nie stanowi dla przestęp-
cy żadnej przeszkody. Czasami gubi nas zbytnia 
szczerość, zatem nie opowiadajmy i nie chwalmy 
się naszym majątkiem. Pamiętajmy, że złodzieje 
obserwują media społecznościowe, które mogą 
zdradzić nasze zamiary wyjazdu na wakacje, świę-
ta, czy weekend.

W razie, gdy zdarzy się nieszczęście i zostanie-
my okradzeni, po włamaniu starajmy się nie zacie-
rać śladów. Mogą być pomocne podczas ścigania 
przestępców.

PRZED OPUSZCZENIEM DOMU:
• SPRAWDŹ CZY WSZYSTKIE DRZWI I OKNA SĄ ZAMKNIĘTE,

• PAMIĘTAJ O URUCHOMIENIU SYSTEMU ALARMOWEGO,
• POPROŚ SĄSIADA O ZWRÓCENIE UWAGI NA TWÓJ DOM 

PODCZAS DŁUŻSZEGO WYJAZDU,
• ZADBAJ O OŚWIETLENIE CIEMNYCH OBSZARÓW WOKÓŁ DOMU,

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

W razie pozyskania ważnych informacji związanych z włamaniami prosimy o kontakt pod cało-
dobowy NR  PRZEZNACZONY  DLA MIESZKAŃCÓW  JEŻYCKICH  OSIEDLI  TEL. 730 026 269 

Wnioskujemy o komisariat policji na Strze-
szynie.

Informuję, że Rada Osiedla Strzeszyn podjęła 
uchwałę wnioskując o powołanie Komisariatu Po-
licji na naszym Osiedlu. 

Dziki to nie pluszaki.
W związku z pojawiającymi się na naszym osie-

dlu dzikami na bieżąco przekazuję informacje na 
Komisji Bezpieczeństwa na comiesięcznych spo-
tkaniach w komendzie 
Policji Poznań-Jeżyce. 
Cyklicznie zamieszcza-
my na FB informacje 
o grasujących dzikach. 
Dzikich zwierząt nie 
należy: dokarmiać, do-
tykać, drażnić, płoszyć, 
szczuć psem. Te piękne 
zwierzaki to naprawdę 
dzikie zwierzęta. Wszy-
scy kochamy zwierzęta, 

lecz miejmy respekt. Dziki to nie pluszaki. Mogą 
stanowić realnie nie-bezpieczeństwo dla nas i na-
szych dzieci.

Pamiętaj, aby: nie wyrzucać żywności, zabez-
pieczyć odpadki, nie zbliżać się do dzikich zwie-
rząt, w razie zauważenia dzikiego zwierzęcia po-
wiadomić Straż Miejską. (całodobowy tel. 986) 
żądając przyjazdu patrolu. Po telefonie może zo-
stać podjęta natychmiastowa interwencja- odło-
wienie dzików.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego zobowią-
zał się do kompleksowego rozwiązania problemu 
buszujących po osiedlu dzików .

KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ – JEŻYCE
ul. Kochanowskiego 16, 

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

STOP WŁAMANIOM!

Maciej Pawłowski Zarząd 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

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
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sień 2018
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Zakres prac będzie obejmował: 
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- wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska,
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mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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W dniu 14 lutego 2018 r. na zaproszenie Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Poznaniu 

insp. Macieja Nestoruka przedstawiciel Rady 
Osiedla Strzeszyn uczestniczył w uroczystym prze-
kazaniu nowo zakupionych radiowozów na rzecz 
Komendy Miejskiej w Poznaniu, która miała miej-
sce na placu przed nową siedzibą przy ul. Szylin-
ga 2. W tej doniosłej ceremonii połączonej z po-
święceniem nowych samochodów dla policjantów 
udział wzięli poza licznymi przedstawicielami 
Policji szczebla miejskiego, wojewódzkiego, po-
wiatowego oraz poszczególnych komisariatów 
i komend podległych KMP w Poznaniu, Z-ca Pre-
zydenta Poznania Mariusz Wiśniewski i Starosta 
Poznański Jan Grabkowski a także przedstawiciele 
poszczególnych rad osiedli z Poznania, które mia-
ły swój współudział w finansowaniu tych radiowo-
zów. Liczny był także udział poznańskich mediów. 
Po przemówieniach i gratulacjach, uroczystych 
wręczeniach kluczyków do aut ich rzeczywistym 
użytkownikom zziębniętych gości zaproszono 
na poczęstunek do sali na II piętrze Komendy.

Wśród przekazanych ok. 30 nowiutkich pojaz-
dów za sumę ok. 2 mln zł, finansowanych także 
bezpośrednio z budżetu centralnego i Komendy 
Głównej Policji znalazły się zarówno radiowozy 
jak i pojazdy nieoznakowane m.in., dla wydziałów 

POZNAŃSKA KOMENDA WYMIENIA FLOTĘ 
WYSŁUŻONYCH POJAZDÓW

kryminalnych z terenu Poznania i okolicznych po-
wiatów. Wśród nich królowały model i marki: KIA 
Ceed , liczne Ople Astra, Mokka, 1 Opel Insygnia, 
VW Caddy i T4, Hyundai i10 oraz i20. 

Wisienką na torcie był pierwszy przekazany 
egzemplarz nowej, tajnej broni poznańskiej Poli-
cji, superszybki, uzbrojony w liczne kamery i ra-
dary, srebrnoszary BMW330i xDrive to samochód 
wyposażony w dwulitrowy turbodoładowany sil-
nik benzynowy o mocy 252 KM i napęd na cztery 
koła. Do 100 km/h przyspiesza w 5,8 s. Pierwsza 
pula 40 samochodów BMW 330i xDrive wyjecha-
ła na polskie drogi jako nieoznakowane radiowozy 
policji. Mają one cywilne nr rejestracyjne i to nie-
koniecznie zaczynające się na PO czy PZ. Miejcie 
się więc na baczności, bo jak zobaczycie czerwony 
czy niebieski błysk ukrytej lampy będzie za późno.

Mamy nadzieję, że fakt otrzymania przez funk-
cjonariuszy tego niezbędnego a podstawowego 
sprzętu przełoży się nie tylko na komfort i prestiż 
ich służby a także na nasze bezpieczeństwo, czyli 
bardziej częste patrole i interwencje Policji na tere-
nie całego Osiedla Strzeszyn, i to zarówno radiowo-
zów oznakowanych jak i nie oznakowanych, o róż-
nych porach dnia i nocy.

Marcin Klemenski
 Z-ca Przewodniczącej RO Strzeszyn
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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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IDZIE WIOSNA, IDĄ…PSY.
Zrobiło się cieplej a pierwsze promienie słoń-

ca skłoniły nas do spacerów i dłuższych wyjść  na 
świeże powietrze. Nie dla wszystkich jednak spa-
cery na naszym osiedlu kojarzą się pozytywnie. 
Niewielkie skrawki zieleni  wyszarpnięte ze wspól-
nej przestrzeni i zagospodarowywane prze Radę 
Osiedla wielkim wysiłkiem i nakładem pracy w 
celu stworzenia lepszej przestrzeni dla wszyst-
kich mieszkańców, w te pierwsze ciepłe dni  zo-
stały opanowane przez psy. Mieszkańcy, którzy w 
te zapragnęli małego spaceru do naszego Parku  
za szkołą, zamiast spokoju mieli niezaplanowany 
bieg z przeszkodami, polegający na omijaniu bie-
gających psów, głównie dużych.

Drodzy Mieszkańcy, a zwłaszcza właścicie-
le dużych psów: przestrzeń publiczna jest nasza 
wspólna a Park to nie wybieg dla psów. Zgodnie 
z regulaminem parkowym a także regulaminami 
na naszych terenach sportowo-rekreacyjnych : 
„Zabrania się prowadzenia psów bez uwięzi”, co 
oznacza, że pies powinien być prowadzony na 
smyczy, a spacerowicze nie powinni być narażeni na 
niekontrolowany kontakt z psem. Głównie dotyczy 
to małych dzieci, ale nie tylko. Teren naszego osiedla 
mimo, iż leży w klinie zieleni, nie obfituje w zielo-
ne oazy. Rodzice z małymi dziećmi lub ludzie starsi, 
którzy mają chęć wyjść tylko na krótki spacer a nie 
chcą jechać autem do Strzeszynka lub nad Rusałkę, 
mają wybór spaceru wzdłuż ulicy Literackiej czy 
Biskupińskiej albo skorzystanie z zielonego terenu 
parkowego  za szkołą. Sprawmy, aby i oni mieli przy-
jemność z wyjścia i obcowania z naturą w naszym 
najbliższym otoczeniu i trzymajmy nasze psy na 
smyczy. Tak niewiele trzeba, aby wszyscy byli zado-
woleni, zaś psy możemy spokojnie wypuścić na pola, 
przynajmniej dopóki nie są jeszcze zabudowane.

Pozwólmy też spokojnie bawić się dzieciom 
i młodzieży na naszych terenach rekreacyjnych, 
zwłaszcza na rejonie Horacego-Owidiusza i nie 
wypuszczajmy tam naszych psów, a jeżeli już 
bardzo chcemy-korzystajmy z obszaru bliżej to-
rów. Pamiętajmy, że te tereny mają służyć przede 
wszystkim ludziom.

Skoro już mowa o psach, to tradycyjnie parę 
słów dla  właścicieli psów . 

Z portalu  
http://www.kejter.pl/
 
Zwróć uwagę, czy 

Twój pies nie biega samo-
pas bez smyczy i kagańca 
w miejscach niewskaza-
nych. Niektórzy ludzie 
zwyczajnie boją się psów. 

Każdy pies musi być prowadzany na smyczy 
w miejscach publicznych, czyli w częściach 
wspólnych budynków mieszkalnych, na po-
dwórzach, skwerach, chodnikach, w parkach 
i środkach komunikacji miejskiej.

Jeśli Twój pies porusza się swobodnie po 
Twojej posesji to zabezpiecz ją w taki sposób, 
aby nie miał możliwości wydostania się poza jej 
granice oraz umieść w widocznym miejscu wy-
konaną z trwałego materiału tabliczkę ostrze-
gawczą z napisem “UWAGA PIES” lub o podob-
nej treści ostrzegawczej.

Należy ZAWSZE sprzątać po swoim psie. 
Obowiązkiem właściciela psa jest niezwłoczne 
usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez 
psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publiczne-
go, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, przejściach podziemnych, 
terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). 
Postanowienie to nie dotyczy osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności oraz osób niewi-
domych, korzystających z psów przewodników.

Sprzątanie po psie powinno być nawykiem 
każdego właściciela! Wymagają tego dobre oby-
czaje, a poza tym w przypadku kontroli Straży 
Miejskiej można zapłacić mandat do 500 zło-
tych.

Pamiętaj, że woreczki z psimi nieczystościa-
mi można wrzucać do WSZYSTKICH miejskich 
koszy na śmieci wyłożonych folią.

Bez smyczy można puszczać psa BEZ KA-
GAŃCA tylko na specjalnych psich wybiegach.

Posiadanie psa rasy uznanej za agresywną 
wymaga zezwolenia organu gminy właściwego 
wydawanego na wniosek osoby zamierzającej 
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Zapraszamy na 2 edycję Weekendu Otwartych Ogrodów w Poznaniu

Szczegółowe informacje o tym projekcie znajdziecie na stronie FACEBOOK

@weekendotwartychogrodow

Serdecznie zapraszamy Rada Osiedla Strzeszyn

WEEKEND
OTWARTYCH

OGRODÓW

prowadzić hodowlę lub utrzymywać takie-
go psa. Psy ras uznanych za agresywne oraz 
wszystkie inne stwarzające swoim zachowaniem 
zagrożenie dla ludzi muszą być prowadzone na 
smyczy i w kagańcu tylko przez osoby dorosłe!

Jednym z podstawowych obowiązków należą-
cych do właściciela psa jest obowiązek zaszczepie-

nia go przeciw wściekliźnie. Właściciel, którego 
pies ukończył 3 miesiąc życia zobligowany jest do 
zaszczepienia go przeciw tej chorobie.

Do zobaczenia na spacerze!
Małgorzata Ćwiertnia


