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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.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku numer naszej osiedlowej gazetki. Wiosna zacznie się dla na-

szego osiedla ważnym wydarzeniem, gdyż już 24 marca odbędą się wybory do Rady Osiedla. Szczegóły dotyczą-
ce wyborów oraz zasad głosowania znajdziecie Państwo na dalszych stronach gazetki. Kończąca się kadencja 
obecnej Rady Osiedla wymaga pewnego podsumowania. Dużo przez ostatnie 4 lata udało się na naszym osiedlu 
zrobić, dużo ciekawych inicjatyw zostało podjętych i wiele jest w trakcie realizacji lub w fazie przygotowania. Z 
pewnością znajdą się głosy, że można było zrobić więcej, lepiej, inaczej. Dlatego tym bardziej zachęcam do zapo-
znania się z zamieszczonymi w bieżącym numerze sprawozdaniami z pracy Zarządu Osiedla oraz Rady Osiedla. 

W imieniu redakcji dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i przyczynili się do wydania kolejnego 
numeru gazetki. Jak zawsze serdecznie zapraszamy do współpracy i dzielenia się z nami ważnymi dla Państwa 
sprawami, problemami, czy też pomysłami na zmianę naszego Osiedla. Prosimy o kontakt na naszą redakcyjną 
skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@gmail.com.

Przyjemnej 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/

WYBORY DO RADY OSIEDLA – GŁOSUJMY!!!
Drodzy Mieszkańcy!
Już 24 marca odbędą się wybory do Rady 

Osiedla. Będziemy wybierać 15 przedstawicieli 
naszego osiedla na 4-letnią kadencję. Rada 
Osiedla jest organem pomocniczym Rady 
Miasta. Rady Osiedli mają wg Statutu miasta 
Poznania funkcję opiniodawczą. Są one ważnym 
elementem łączącym mieszkańców z władzami 
miejskimi. Wykonywaniem uchwał, jak również 
prowadzeniem bieżącej działalności Rady oraz 
wnioskowaniem o podejmowanie uchwał zajmuje 
się Zarząd Osiedla. 

Nie jest to działalność łatwa i z ponad 
dwuletniego doświadczenia pracy w Zarządzie 
Osiedla wiem, że wymaga sporo zaangażowania 
i poświęconego czasu, aby działalność na rzecz 
osiedla przynosiła zamierzone i widoczne efekty. 
To długie godziny różnych spotkań, odbiorów, 
przeglądów, wystąpień i uczestnictwa w komisjach 

utworzonych przy Radzie Miasta. To wiele pism, 
petycji, wniosków kierowanych do poszczególnych 
wydziałów. Często ich na pierwszy rzut oka nie 
widać, często też nie wszystko się udaje. Wszyscy 
członkowie Rady Osiedla Strzeszyn oraz Zarządu 
Osiedla Strzeszyn pełnią swoje obowiązki 
społecznie, nie pobierając za swoją pracę 
wynagrodzenia. 

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 24-
go marca w godzinach 8:00-20:00. Prawo 
do głosowania ma każdy obywatel polski, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 
18 lat oraz na stałe zamieszkuje na terenie 
Osiedla. Na naszym osiedlu zlokalizowane 
będą dwie obwodowe komisje wyborcze 
– w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy 
Hezjoda 15 oraz w Niepublicznym Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym „Hanka” przy ulicy 
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O B W I E S Z C Z E N I E 
MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. WYBORÓW OSIEDLOWYCH z dnia 4 marca 2019 r. 

Na podstawie § 20 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 10 Załącznika Nr 2 do Statutu Osiedla STRZESZYN - 
uchwała Nr LXXVI/1120/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla STRZESZYN  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 227, poz. 4186) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na radnych Osiedla STRZESZYN 

Lp.  Nazwisko i imiona  wiek zawód lub wykształcenie 

1. BOGUSŁAWSKA Małgorzata  45 projektant terenów zieleni  
2. BRATKOWSKI Wojciech  60 wyższe 
3. DWORACZYK Adam Tomasz 41 wyższe 
4. DYŚKO Maksymilian Jan 19 średnie 
5. GARASZ Ewa  52 nauczyciel 
6. GARCZARCZYK Magdalena Anna 42 architekt krajobrazu 
7. GOSIK Izabela  42 politolog 
8. HELENIAK Agnieszka  45 specjalista ds. administracyjnych 
9. INDRZEJCZAK Dawid  26 account manager 
10. JANASIK Janusz Jan 69 inż. elektryk 
11. JUNIK Karolina Anna 39 wyższe 
12. KIDA Oskar Celestyn 22 średnie 
13. KLEMENSKI Marcin Wojciech 45 radca prawny 
14. KONRAD-NOGALSKA Celestyna  34 średnie 
15. KRUSZWICKI Daniel Waldemar 39 wyższe 
16. KRZESZOWIEC Dariusz Przemysław 47 informatyk 
17. MATUSZEWSKA Arleta Maria 65 wyższe 
18. MOLICKI Ryszard  66 wyższe 
19. MUCHA Michał Aleksander 63 fizyk 
20. NOWAK Łukasz Marek 35 projektant grafiki 
21. NOWICKI Stanisław Janusz 20 średnie 
22. PAWŁOWSKI Maciej  47 wyższe 
23. RUDAWSKA Anna Maria 41 wyższe 
24. RUDAWSKI Waldemar Maria 68 wyższe 
25. RYPNIEWSKA Maria Urszula 20 średnie 
26. RYPNIEWSKI Wojciech Robert 60 pracownik naukowy 
27. SASIAK Lucyna Teresa 63 wyższe 
28. SCHMIDT Marta Maria 38 project manager 
29. SERAFIN Tomasz Sebastian 42 średnie 
30. SROKA Jarosław Jacek 45 wyższe 
31. SZYMANIAK Małgorzata  38 wyższe 
32. TRĘBECKI Jacek Józef 48 wyższe 
33. WESOŁEK Przemysław  41 informatyk 
34. ZALEWSKA Katarzyna  44 wyższe 
35. ZENKA-PODLASZEWSKA Dominika  39 dr nauk ekonomicznych   

Przypomina się, iż wybory odbędą się 24 marca 2019 r. w godz. od 800 do 2000, w siedzibach 
Obwodowych Komisji Wyborczych.  

Adresy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne są na stronie internetowej 
www.poznan.pl/osiedla

PRZEWODNICZĄCY 
MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. WYBORÓW OSIEDLOWYCH 

        (-) Arkadiusz Bujak 

Biskupińskiej 27. Każdy z mieszkańców może 
wybrać maksymalnie 15-tu kandydatów spośród 
osób zgłoszonych. Pełną listę kandydatów 
znajdziecie Państwo poniżej.

Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców 
do aktywnego uczestnictwa w wyborach. 

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
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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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Fragment Parku Edukacji Ekologicznej przy ul. Homera
fot. Arleta Matuszewska 

Po 14 latach działalności oraz 12 latach peł-
nienia funkcji Przewodniczącej w Radzie Osiedla 
przychodzi mi po raz kolejny podsumować osią-
gnięcia, tym razem z mijającej kadencji, trwającej 
od 22 marca 2015 roku do 22 marca 2019 roku 
oraz przedstawić plany i zamierzenie na najbliższą  
przyszłość.  

Osiedle Strzeszyn zostało powołane  uchwałą 
NR XLI/244/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 
21maja 1996 r.  

Rada Osiedla zobowiązana jest działać zgonie 
z obowiązującym statutem.

Aktualny statut Rady Osiedla Strzeszyn został  
uchwalony  31  sierpnia 2010 r. uchwałą Rady Mia-
sta nr LXXVI/1120/V/2010 

Zadania i uprawnienia Rady Osiedla określone  
w statucie w zakresie:
-  tworzenia więzi lokalnych;
- funkcjonowania i rozwoju infrastruktury tech-
nicznej:
- lokalnych dróg, chodników i parkingów;
- oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
- ładu przestrzennego; 
- porządku i bezpieczeństwa; 
- stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków; 
- dbałość o mienie Miasta; 
- usług świadczonych przez jednostki organi-
zacyjne Miasta, zobowiązują nas do codziennej 
troski o bezpieczeństwo, integrację mieszkańców,  
porządek i utrzymanie placów zabaw i terenów 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W RADZIE 
OSIEDLA STRZESZYN  NA ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2015-2019

rekreacyjno sportowych przy ulicach Owidiusza-
-Horacego, Krajeneckiej i Jeziorańskiej, terenu 
parkowo rekreacyjnego przy ul. Kaczmarskiego, 
parku przy Homera oraz skwerku przy Arysto-
fanesa- Wergiliusza, zabieganie o budowę dróg, 
infrastrukturę społeczną i wiele innych działań 
na rzecz Strzeszynian. 

W ramach działań integracyjnych organizuje-
my w ścisłej współpracy ze szkołą i przedszkolem  
nr 77 i 121 oraz przy wsparciu wojska Jesienne 
Festyny Osiedlowe zapewniając sporo różnych 
atrakcji dla najmłodszych i starszych.

Wspieramy finansowo i organizacyjnie piknik 
rodzinny organizowany przy parafii św. Moniki. 
Współuczestniczymy przy organizowaniu przez 
Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci festynu cha-
rytatywnego połączonego ze zbiórką pieniędzy 
przeznaczonych na  uzupełnienie infrastruktury 
rekreacyjno sportowej na osiedlu, organizowane-
go. Dzięki Państwa hojności  mamy przy ul. Kacz-
marskiego street workout.  

W tej kadencji uchwalony został miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Hezjoda 
Koszalińska, oraz dzięki naszym staraniom wywo-
łany miejscowy plan dla Starego Strzeszyna. Od-
były się pierwsze konsultacje społeczne i przyjęto 
wnioski do tego planu. Czekamy na dalsze kroki 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i decyzje pre-
zydenta.

Członek zarządu Maciej Pawłowski jako nasz 
przedstawiciel utrzymuje stały kontakt z policją 
i strażą miejską, uczestnicząc w comiesięcznych 
spotkaniach i przedstawiając nasze potrzeby 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa i  pojawiają-
cych się zagrożeń w ramach Programu Bezpiecz-
na Dzielnica. Po wielu staraniach rozpoczęliśmy 
budowę monitoringu osiedlowego  połączonego 
z monitoringiem miejskim. Mamy świadomość, 
że kroplą w morzu potrzeb jest pierwsza kamera 
umieszczona w rejonie placu zabaw przy Hora-
cego. Aktualnie realizowana jest rozbudowa sieci 
światłowodowej, co umożliwi  montaż  kolejnych 
kamer i rozbudowę niezwykle ważnej inwestycji 
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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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mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na na-
szym osiedlu w następnych latach.  

Zrealizowaliśmy inwestycję drogowe w ramach 
większego projektu „Bezpiecznej drogi do szkoły” 
wykorzystując  środki  własne i pozyskane z ze-
wnątrz,  głównie z konkursów grantowych, a także 
dzięki dotacji z budżetu miasta. W wyniku tych sta-
rań powstał chodnik w ul. Hezjoda i droga pieszo 
rowerowa w ul. Wańkowicza. Wykonaliśmy projekt 
oświetlenia w ulicy Hezjoda, a w bieżącym roku za-
planowaliśmy budowę oświetlenie w tej ulicy.

W ramach środków, które otrzymujemy 
na remonty dróg,  zlikwidowaliśmy zalewanie  
fragmentu drogi w rejonie skrzyżowania ulic Eu-
rypidesa i Owidiusza. Wyremontowaliśmy część 
ul. Gombrowicza, a w ostatnim roku część ul. 
Hezjoda. W tym roku wymienimy nawierzchnię 
na pozostałym odcinku.   

W wyniku opracowania projektów do konkur-
sów  grantowych, których  rok rocznie jesteśmy 
laureatami, zmodernizowaliśmy boisko przy ul. 
Krajeneckiej i Jeziorańskiej . Znacznym wzmoc-
nieniem naszego stanu finansowego są pieniądze 
pozyskiwane z Budżetu Obywatelskiego.  Dzięki 
Państwa głosom pojawiło się linarium przy Kra-

jeneckiej, czy plac zabaw  wraz z boiskiem przy ul. 
Kaczmarskiego.

Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrekcją szko-
ły  i dzięki dobrej  współpracy realizujemy wiele 
przedsięwzięć dla Strzeszynian, w tym zajęcia 
usprawniające dla seniorów. Opłacamy, udostęp-
niane zainteresowanym, sale gimnastyczne w ra-
mach tzw. godzin rady osiedla oraz rehabilitantkę, 
dzięki czemu część zajęć dla seniorów jest bez-
płatna. Opłacamy instruktorkę do nordic walking 
oraz prowadzone między innymi przez nauczycie-
li  wychowania fizycznego z naszej szkoły, gry i za-
bawy dla dzieci, organizowane w sobotnie przed-
południa w sali gimnastycznej.

 Bierzemy coroczny udział w konkursie „Zie-
lony Poznań” organizowanym przez Urząd Miasta. 
Zachęcamy mieszkańców do pokazania swoich 
ogrodów i balkonów. W konkursie mamy często 
laureatów.

Patronowaliśmy i uczestniczyliśmy w dwóch 
pierwszych edycjach udostępniania swoich ogrodów 
zwiedzającym . Wydarzenie organizowane przez  
Tomka Ciesielskiego, fotografa specjalizującego się 
w fotografowaniu ogrodów Weekend Otwartych 
Ogrodów, na wzór analogicznego pod nazwą Chel-
sea Fringe Festival, mającego miejsce w różnych 
miastach świata. Ze szczegółami można się zapoznać 
na stronie internetowej  www.weekendotwartych-
ogrodow.pl 

Dbamy o zieleń na osiedlu. Zabiegamy o zwięk-
szenie liczby drzew i krzewów, korzystając z tzw. 
nasadzeń kompensacyjnych, którymi obsadzono 
w ostatniej kadencji m.in. teren parkowy przy Ho-

Chodnik wzdłuż ul Hezjoda, fot. Maciej Pawłowski

Boisko wielofunkcyjne przy ul Kaczmarskiego 
fot. Małgorzata Szymaniak

Ogród laureata p. Stefana Budzyńskiego, fot. Małgorzata Boniecka  
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Na Strzeszynie
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 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
że tematy w nim poruszone spotkają się z zainte-
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Przewodniczący Zarządu: Pan Wojciech Bratkowski
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• 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
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DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
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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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Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

3. WYMIANA NAWIERZCHNI MIA-
STECZKA RUCHU DROGOWEGO 
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENI RE-
KREACYJNYM POMIĘDZY ULICAMI 
HORACEGO / OWIDIUSZA
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mera, teren Horacego –Owidiusza, pas zieleni przy 
ul Hezjoda oraz fragment ul. Wańkowicza. Uzupeł-
niono nowymi nasadzeniami ul. Krajenecką. Dzięki 
środkom Rady odtworzono aleje owocowe przy ul. 
Wałeckiej i Jastrowskiej.

Podejmujemy działania w zakresie budowy dróg.  
W tym roku w ramach środków adresowanych tylko 
i wyłącznie na budowę  dróg w programie cztero-
letnim, wykonamy projekt ulicy Wańkowicza przy 
kościele wraz z rondem. Podjęliśmy w tym temacie 
współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Budowy 
ul. Wańkowicza, które do tej pory wykonało projekt 
koncepcyjny drogi i ronda oraz wystąpiło o wydanie 
warunków przyłącza kanalizacji deszczowej, które 
zostało wydane w ostatnich tygodniach. Otrzymali-
śmy również warunki oświetlenia. Kolejną inwesty-
cją drogową zaplanowaną na ten rok będzie budowa 
oświetlenia w ul. Hezjoda na podstawie wykonane-
go przez Radę Osiedla projektu. Zawnioskowaliśmy 
do ZDM-u o wykonanie koncepcji budowy braku-
jącego odcinka ul. Literackiej. Trzeba tutaj dodać 
z jakimi trudnościami borykamy się przystępując 
do działania  związanego z budową ulicy Literac-
kiej. Głównym problemem, jest brak kanalizacji 
deszczowej na tym  odcinku drogi  oraz na odcinku 
od Hezjoda do Koszalińskiej. Z tego powodu  Aqu-
anet  nie wydaje warunków przyłączenia do kanali-
zacji deszczowej. Budowany fragment ul. Literackiej 
na wysokości zabudowy realizowanej przez Jakon,  
będzie miał chodnik tylko po jednej stronie. Przy-
jęto założenie, że wody opadowe będą tymczasowo 
spływały na drugą stronę jezdni i  wsiąkały w pas 
niewybudowanego chodnika. Nie było oczywiście 
naszej zgody na takie rozwiązania, ale Zarząd Dróg 
Miejskich uznał je za możliwe do przyjęcia. Podję-
liśmy również decyzję o kolejnym doinwestowaniu 
Starego Strzeszyna,  przeznaczając środki na zapro-
jektowanie i wybudowanie miejsc postojowych przy 
ul. Krajeneckiej w bezpośrednim sąsiedztwie przed-
szkola nr 121.

Czekamy również na budowę, z już gotowym 
projektem z wszystkimi uzgodnieniami,  drogi pie-
szo-rowerowej wzdłuż ulicy Koszalińskiej na odcin-
ku od Biskupińskiej do Krajeneckiej.  Realizacja po-
winna nastąpić jeszcze w bieżącym roku.

Nasze starania o wydłużenie wszystkich kur-
sów autobusowych linii  164 do Ronda Czapskiego 

zostały uwieńczone sukcesem.  Zarząd Transportu 
Miejskiego przyjął nasze argumenty i wprowadził 
drugą linię autobusową  nr 170 łączącą Strzeszyn 
z PST, czyli tzw. Pestką. Na ostatnim spotkaniu, 28 
lutego br. w ZTM uzyskaliśmy obietnicę, że autobus 
linii 168 będzie obsługiwał również Stary Strzeszyn. 
Zawnioskowaliśmy o uruchomienia kursów 170 
w soboty oraz wydłużenia godzin kursowania w dni 
powszednie. ZTM obiecał przeanalizować problem, 
w pierwszej kolejności  przychylając się do obsługi 
w soboty jednym autobusem.

Ułatwieniem dla mieszkańców będą również 
dwie stacje rowerów Miejskich zamontowane w naj-
bliższym czasie przy  rondzie Czapskiego i przy pętli 
Literacka. W najbliższym czasie ma być ustawiony rów-
nież w tym rejonie pierwszy biletomat Tym razem nie 
przychylono się do naszego wniosku o stację rowerową 
również na pętli autobusowej na Starym Strzeszynie. 

Dzięki naszym usilnym staraniom w mijającej 
kadencji wybudowano i oddano do użytku nowe 10 
oddziałowe przedszkole publiczne przy ul. Hłaski 
wraz z drogami dojazdowymi aleją Edwarda Hłaski. 
Z naszych środków wykonano projekt oświetlenia 
drogowego co umożliwiło jego budowę. 

Jeszcze w marcu wykonawca przystąpi do bu-
dowy peronu podolańskiego po stronie Strzeszyna 
o długości 200 m. Projekt przewiduje wejście na pe-
ron jedynie od strony Owidiusza. Podejmujemy pró-
bę negocjacji o wykonanie jeszcze jednego dostępu 
do peronu, na drugim jego końcu, bliżej ul. Wergiliusza. 

W bezpośrednim sąsiedztwie peronu na Starym 
Strzeszynie powstanie P&R służący użytkownikom 
kolei. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu ogło-
szonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, reali-
zatora tego projektu. 

Rada Osiedla otrzymuje do rozdysponowania 
tzw. środki remontowe oświatowe, które po uzgod-
nieniach z dyrektorami naszych placówek oświa-
towych zostają uchwałą Rady Osiedla przekazane 
do wykonania ustalonych wcześnie i zatwierdzo-
nych uchwałą Rady,  remontów. Nie zapominamy 
o naszym najstarszym przedszkolu przy ul. Bisku-
pińskiej. Tam w ostatnim czasie wykonano remont, 
przede wszystkim likwidując zagrzybienie, wstawia-
jąc nowe okna i drzwi, wykonując remont dachu 
oraz sal.  Nad tymi wszystkimi przedsięwzięciami 
pełni pieczę merytoryczną przewodniczący Zarzą-
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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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du Wojciech Bratkowski pilnując na każdym etapie 
działania jakości wykonanych prac. Udało się rów-
nocześnie przekonać władze miasta do rozbudowy 
tej placówki o kolejnych pięć oddziałów. Aktualnie 
wykonywany jest projekt wykonawczy. Po uzyskaniu 
wszystkich uzgodnień nastąpi jego rozbudowa. Za-
kładamy, że w przyszłym roku we wrześniu kolejne 
przedszkolaki znajdą miejsce w tej placówce. 

W wyniku docierających do nas sygnałów o złym 
stanie wentylacji w szkole, zleciliśmy przeprowadze-
nie badań jakości powietrza w szkole. Okazało się, 
że wentylacja zainstalowana w trakcie budowy nie 
spełnia żadnych norm. Podjęliśmy w związku z tym 
decyzję o wymianie wentylatorów w poszczególnych 
klasach do wysokości posiadanych środków remon-
towych, w pierwszej kolejności  na ostatniej kondy-
gnacji. W następnych latach będziemy kierować kolejne 
środki na dalsze działania poprawiające w sposób zde-
cydowany wymianę powietrza w następnych klasach. 

Nie zaniedbujemy ani na chwilę Starego Strze-
szyna. Na terenach rekreacyjnych w minionym roku 
wymieniliśmy wraz podbudową i odwodnieniem, 
boiska przy Jeziorańskiej i Krajeneckiej, uzupełniając 
o nowe ławki i doprowadzając chodnik do placu za-
baw dla najmłodszych.   

W ostatnich dwóch latach uczestniczyliśmy w ze-
spole powołanym przez prezydenta do spraw realizacji 
dużego projektu „Plażojada” realizowanego w ramach 
środków pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego, dzię-
ki głosom mieszkańców Kiekrza, Podolan,  Smocho-
wic-Krzyżownik , Sołacza i Strzeszyna. Był to niezwykle 
konstruktywny i owocnie pracujący zespół z ramienia 
naszej Rady uczestniczyli w zespole Małgorzata Bo-
gusławska, Wojciech Bratkowski i Arleta Matuszew-

ska.  Efekty tej pracy można zobaczyć na Strzeszynku, 
w Kiekrzu, na plaży w Krzyżownikach, nad Rusałką czy 
przejeżdżając rowerem przez ul. Lutycką.

W tym roku pojawią się pierwsze ławki 
na naszym osiedlu. Zostaną zakupione ze środków 
inwestycyjnych Rady. Miasteczko Ruchu Drogowe-
go zostanie pokryte nową nawierzchnią. Na terenie 
rekreacyjno sportowym ze środków z Budżetu Oby-
watelskiego zostanie zrealizowany projekt kącika dla 
seniorów i ścieżka dookólna. Czekamy na rozstrzy-
gnięcie przetargu. 

Zabiegamy  u władz miasta o budowę klu-
czowych dla nas inwestycji w postaci wiaduktów 
Koszalińska, Golęcińska, ronda na skrzyżowaniach  
ulicy Koszalińskiej z Literacką, Żołnierzy Wyklętych 
i Biskupińską,  o drugą szkołę i przedszkole.  Prze-
konujemy władze miasta do przejęcia terenów zie-
leni należących do Agencji Mienia Wojskowego. 
Podjęliśmy stosowne uchwały otrzymaliśmy de-
klarację ze strony Zarządu Zieleni Miejskiej o woli 
przejęcia, zagospodarowania i utrzymania. Jest 
to niezwykle istotny element w przestrzeni naszego 
osiedla uzupełniający intensywną zabudowę wielo-
rodzinną o tereny przeznaczone na zieleń parkową.

Nasza  aktywność  skierowana  jest  również 
na ochronę  środowiska. We współpracy z Polskim 
Klubem Ekologicznym monitorujemy czystość do-
pływów wód Strumieniem Złotnickim, na którym 
w ostatnim czasie wybudowano, po bardzo wielu 
latach oczekiwania zbiornik osadowy, co w pew-
nym stopniu ochroni Jezioro Strzeszyńskie przed 
zanieczyszczeniami. Ogromnym problemem jest 
zanieczyszczenie biogenami strumienia Bogdanka  
i stawów między Jeziorem Strzeszyńskim a Rusałką. 
Przeznaczamy środki i sami bierzemy udział w ak-
cjach sprzątania świata i sprzątania ziemi w czym za-Boisko wielofunkcyjne po renowacji przy ul. Jeziorańskiej, 

fot.: Małgorzata Szymaniak

Akcja Sprzątania świata przy przejściu dla pieszych przy ul Owi-
diusza, fot. Arleta Matuszewska



2

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)

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

8

PODSUMOWANIE PRAC ZARZĄDU OSIEDLA STRZESZYN ZA 
LATA 2015-2019

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji Rady Osiedla Strzeszyn pragnę przedstawić 
Państwu zestawienie zrealizowanych inwestycji oraz wykonanych zadań wraz z listą najważniejszych 
inicjatyw podjętych przez Zarząd i Radę Osiedla. Nie wszystkie podjęte inicjatywy i inwestycje 
mogą być mieszkańcom znane, dlatego też uznałem, iż kończąca się kadencja jest odpowiednim 
momentem na krótkie podsumowanie, co udało się przez ten czas wykonać.

ZADANIA INWESTYCYJNE
I.  Zadania zaplanowane przez Radę Osiedla 
i wykonane przez Zarząd Osiedla:
1.   Wybudowanie ścieżki rowerowo-pieszej w ciągu 

ulicy Koszalińskiej;

2.   Wybudowanie ścieżki w ciągu ulicy Golęcińskiej;
3.   Wybudowanie ścieżki w ciągu ulicy Wańkowicza;
4.   Wybudowanie chodnika w ciągu ulicy Hezjoda;
5.   Remont chodnika w ciągu ulicy Biskupińskiej;
6.   Remont ulicy Krajeneckiej;

wsze dzielnie towarzyszy nam Pan Stefan Budzyń-
ski, który z wielką troską zajmuje się utrzymaniem 
porządku na wszystkich naszych obiektach.

Dzięki głosom mieszkańców udało się wygrać  
czujnik jakości powietrza, który został zamonto-
wany w przedszkolu nr 77 przy ul. Hłaski. Link, 
pod którym można sprawdzić jakość powie-
trza: https://map.airly.eu/pl

Przedstawione  w  krótkim  zarysie efekty naszej 
działalności, to praca każdego dnia w różnej formule, 
na rzecz naszego osiedla, na rzecz jego mieszkańców.

Wiem  jak dużo jest jeszcze do zrobienia, jak 
wiele wyzwań przed  nami, a osiągnięte  efekty niech 

będą mobilizacją do dalszych działań czy w Radzie 
czy poza nią. 

Dziękuję wszystkim członkom Rady Osie-
dla pracującym w tej kadencji, a szczególnie tym 
wszystkim, którzy z zapałem i poświęceniem prze-
znaczali każdą możliwą i wolną chwilę na rzecz 
naszej małej ojczyzny - Strzeszyn.

Poniżej lista członków Rady Osiedla wraz 
ze zmianami składu w trakcie kadencji oraz 
dwoje członków Zarządu nie będących człon-
kami Rady. Pokazujemy frekwencję  członków 
Rady uczestniczących w 56 sesjach w mijają-
cej kadencji.  

L.p. Nazwisko Imię Pełniona 
Funkcja

Udział 
w sesjach

  1. BOGUSŁAWSKA 
Małgorzata

Członek 
Zarządu

49

  2. BONIECKI  Piotr 27
  3. BRATKOWSKI  

Wojciech
Przewodniczą-
cy zarządu

53

  4. GARASZ Ewa Członek Rady 
od 08.11.2017

2

  5. GARCZARCZYK 
Magdalena Anna

36

  6. KLEMENSKI  Marcin Zastępca Przew. 
Rady

50

  7. KRZESZOWIEC Dariusz 36
  8. MATUSZEWSKA Arleta Przewodniczą-

ca Rady 
52

  9. MAZUREK  Magdalena Członek Rady 
do 08.11.2017

5

CZŁONKOWIE RADY OSIEDLA VI KADENCJI 22.03.2015 – 22.03.2019

10. MICHAŁOWSKA 
Katarzyna 

32

11. MOLICKI Jan Członek Rady 
do 15.02.2019

10

12. MUCHA Michał 51
13. PALUSZCZAK-

ĆWIERTNIA Małgorzata 
51

14. POROWSKI Wojciech 20
15. SZCZYTKO 

Andrzej Wincenty
17

16. ZENKA-
PODLASZEWSKA 
Dominika 

Zastępca Przew. 
Zarządu

38

17. JANASIK Janusz Członek Rady 
od 15.02.2019

1

 18. PAWŁOWSKI Maciej Członek 
Zarządu

nie 
dot.

 19. SZYMANIAK 
Małgorzata

Zastępca Przew. 
Zarządu

nie 
dot.

Arleta Matuszewska
Przewodnicząca Rady Osiedla
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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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-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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7. Utwardzenie ulicy Literackiej na odcinku 
od Ronda Czapskiego do ulicy Poetyckiej;

8.  Remont ulicy Hezjoda;
9.   Modernizacja boiska przy ulicy Jeziorańskiej; 
10. Modernizacja boiska przy ulicy Krajeneckiej;
11. Utworzenie od podstaw terenu rekreacyjno-

-sportowego przy ulicy Kaczmarskiego;
12. Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-

-sportowych o powierzchni ok. 5 ha oraz do-
posażenie terenów rekreacyjno-sportowych 
w infrastrukturę: plac rolkowy, wiata scenicz-
na oraz pumptrack  na terenie Parku Eduka-
cji Ekologicznej przy ul. Homera, boisko wie-
lofunkcyjne wraz z placem zabaw przy ulicy 
Kaczmarskiego, linarium oraz siłownia ze-
wnętrzna przy ulicy Krajeneckiej.  

14. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy  Poświa-
towskiej (dojazd do nowego przedszkola).

15. Wykonanie remontu kapitalnego przedszkola 
nr 121 przy ulicy Biskupińskiej. Wymienione 
zostały instalacje, wykonano remont dachu, 
osuszono budynek oraz nową izolację, wymie-
niono stolarkę okienną, odnowiono  sale  dy-
daktyczne.

16. Modernizacja wentylacji w szkole  przy ulicy 
Hezjoda 15 (etap I).

17. Wykonanie planu monitoringu dla całego 
Osiedla połączonego z monitoringiem miej-
skim i rozpoczęcie instalacji kamer. Pierwsza 
kamera została umieszczona w rejonie placu 
zabaw przy ul.  Horacego.

18.  Projekt „Plażojada i Szlakiem Trzech Jezior ”   

Zadania zrealizowane przy współudziale 
członków Rady Osiedla na terenie Osiedla
•	 modernizacja  Strzeszynka:
-  remont ścieżek asfaltowych  wraz z ich ozna-

kowaniem,
-  modernizację mola,
-  wybudowano nowy pomost wraz plażą,

-  zbudowano stanowiska grillowe wraz ze spe-
cjalnym koszem do utylizacji odpadów z grilla, 

-  stworzono nowy plac zabaw,
-  umieszczono siłownię zewnętrzną oraz stację 

street –workout,
-  postawiono stację napraw rowerów,
-  oznakowano trasy piesze i rowerowe w Za-

chodnim Klinie Zieleni.

Zadania  zrealizowane przy współudziale 
członków Rady Osiedla poza terenem Osiedla
•	 Plaża Dzika nad jeziorem Rusałka, oświetlenie 

brzegu  jeziora Rusałka, 
•	 oświetlenie przejścia przez ulicę Lutycką,
•	 modernizacja Plaży Smoczej w Krzyżownikach, 
•	 modernizacja Plaży Łabędziej nad Jeziorem  

Kierskim,  
•	 budowa od podstaw nowej Plaży Parkowej nad 

jeziorem Kierskim (nowy pomost, wytyczenie 
i wykonanie nowej piaszczystej plaży,  ścieżki, 
plac zabaw, siłownia).

III. Zadania będące w trakcie realizacji  w 2019 roku:
1.   Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego - 

wymiana nawierzchni. 
2   Budowa Strefy Seniora przy Placu Owidiusza/Ho-

racego, w tym plac do gry w boule, strefa relaksu.

Chodnik na ul. Hezjoda, fot.: Maciej Pawłowski Plac zabaw przy ul. kaczmarskiego, fot.: Małgorzata Szymaniak

Boisko po renowacji przy ul. Krajeneckiej, 
fot.: Wojciech Bratkowski
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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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gmail.com Życzymy miłej lektury!

W imieniu redakcji
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA
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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,
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go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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Wyremontowana kuchnia w przedszkolu przy ul. Biskupińskiej, 
fot.: Maciej Pawłowski

Ścieżka wzdłuż ul. Wańkowicza, fot.: Wojciech Bratkowski

3. Budowa chodnika, który umożliwi przejście 
od Miasteczka Ruchu Drogowego w kierunku 
budowanego peronu Kolei  Metropolitalnej,  
oraz  umożliwi spacer dookoła całego placu 
Owidiusza/Horacego.

4.   Budowa stacji street-workout  na Placu Owidiusza.
5.   Koncepcja budowy ulicy Literackiej (od ronda 

Czapskiego do ulicy Poetyckiej).
6.  Projekt oraz budowa miejsc postojowych przy 

przedszkolu numer 121 przy ulicy Biskupińskiej.
7.  Projekt odcinka ulicy Wańkowicza (na wyso-

kości Kościoła pw. Św. Ojca Pio) wraz z ron-
dem. W tym: oświetlenie, odwodnienie, ścież-
ka rowerowa, miejsca parkingowe,  chodnik.

8.   Budowa oświetlenia  przy ulicy Hezjoda.
            
IV. Zadania będące w trakcie realizacji w 2019 
roku poza terenem rady osiedla w ramach 
Plażojady II:
1. Projekt  Plażojada II, który zawiera  plan  bu-

dowy parku wodnego na plaży Parkowej 
w Kiekrzu, budowę wiat wypoczynkowych 
oraz doposażenie plaż w ławki i leżaki na tere-
nie Zachodniego Klina Zieleni. 

2. Stworzenie koncepcji „Ścieżki wokół Jeziora  
Kierskiego ‘’.

3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania 
Ośrodka przekazanego przez Policję w Kiekrzu.

4. Opracowanie planu zagospodarowania Golę-
cina wraz z budową hali lekkoatletycznej i od-
kryciem Bogdanki.

V Inicjatywy podjęte przez Zarząd oraz Radę 
Osiedla:
1. Budowa nowej szkoły – już na początku ka-

dencji został złożony wniosek do Wydzia-
łu Oświaty uzasadniający powstanie nowej 
szkoły,  poparty danymi demograficznymi.  
Efektem było przyjęcie budowy nowej szkoły 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. 
Obecnie trwają prace dotyczące lokalizacji 
szkoły. Zarząd i Radni Osiedlowi aktywnie 
uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Oświa-
ty i innych spotkaniach mających na celu jak 
najszybszą budowę nowej placówki. Zarząd 
wnosił o uruchomienie nowej placówki oświa-
towej najpóźniej w 2021 roku.

2. Budowa bezkolizyjnego połączenia osiedla 
w kierunku centrum – w 2015 roku człon-
kowie Zarządu oraz Rady Osiedla wystąpili 
do Prezydenta Miasta z wnioskiem o rozpo-
częcie prac umożliwiających wybudowanie 
bezkolizyjnego połączenia drogowego z Osie-
dlem Strzeszyn.  Przedstawiono władzom Mia-
sta analizy wzrostu liczby mieszkańców oraz 
związanego z tym natężenia ruchu drogowego.  
Osiedle nie posiada bezkolizyjnego wyjazdu, 
jest otoczone siecią tras kolejowych, co dodat-
kowo bardzo komplikuje dojazd  służb ratow-
niczych, a także codzienne funkcjonowanie 
komunikacji zarówno prywatnej, jak i zbioro-
wej.

3. Wiadukt  Golęciński – Rada wykonała dwie 
koncepcje i przedstawiła je Prezydentowi Mia-
sta w roku 2016. Pod koniec 2018 roku odbyły 
się konsultacje społeczne, w które aktywnie 
jako Zarząd i Rada Osiedla się włączyliśmy 
przedstawiając analizy i problematykę komu-

Plac zabaw nad jeziorem Strzeszyńskim, fot.: Michał Mucha
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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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nikacji na osiedlu.
4. Węzeł  Koszalińska/Lutycka -  wniosek do-

tyczący budowy został złożony przez Radę 
w 2015 roku. Na początku 2018 roku odbyły 
się konsultacje społeczne, w które aktywnie 
jako Zarząd i Rada Osiedla się włączyliśmy 
przedstawiając analizy i problematykę komu-
nikacji osiedla z centrum miasta.  

5. Wniosek o zmianę Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego dla terenu  
Hezjoda/Koszalińska. Zarząd w 2017 i 2018 
roku złożył dwa wnioski o zmianę miejscowe-
go planu w celu zachowania istniejących granic 
Parku Edukacji Ekologicznej oraz przeznacze-
nie terenów pod nowe obiekty sportowo-re-
kreacyjne. Niestety obydwa zostały odrzucone. 
Na początku 2019 roku ponowiliśmy wniosek. 

6. Wniosek o wykonanie planu organizacji 
i uspokojenia ruchu na całym Osiedlu (spo-
walniacze,  przejścia, dodatkowe oznakowanie, 
itp.) w szczególności dla ulicy Koszalińskiej, 
Biskupińskiej oraz Literackiej.

7. Rozbudowa przedszkola nr 121.  Po przejęciu 
przedszkola przez Miasto (dzięki staraniom 
Rady ) złożono wniosek o jego pilną rozbu-
dowę. Rada wykonała także koncepcję rozbu-
dowy przedszkola, która została  zaplanowana 
na lata 2019-2020, dzięki czemu ma powstać 
ma 5 nowych oddziałów przedszkolnych.

8. Złożenie wniosku o zaprojektowanie komuni-
kacji (parkingi, drogi dojazdowe) z przystan-
kami  Kolei Metropolitalnej w związku z bu-
dową przystanków: Podolany/Strzeszyn oraz  
Druskiennicka (wniosek złożony w 2015r.)

9. Postawienie biletomatu na terenie  Osiedla: 
jest w trakcie realizacji. Biletomat stanie przy 
starej pętli autobusowej na ulicy Literackiej 
(przy Owidiusza).

10. Staranie o budowę odcinka ścieżki rowero-
wo-pieszej na odcinku od ulicy Biskupińskiej 
do Krajeneckiej. Budowa rozpocznie się pod  
koniec  roku 2019.

11. Rada złożyła wniosek o przejęcie w zarząd te-
renu zieleni przy ulicy Hezjoda. 

12. Wnioskowanie o dokończenie procedury opra-
cowania Miejscowego Planu  Zagospodarowa-
nia Przestrzennego dla Starego Strzeszyna.

Wykonanie powyższych zadań o tak szerokim za-
kresie nie byłoby możliwe jedynie ze skromnych 
środków jakimi dysponuje Rada Osiedla. Aktyw-
ni członkowie Rady pozyskali dodatkowe środki 
osobistym staraniem z programów, grantów miej-
skich oraz z budżetu miasta. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Mieszkańców 
i oddanym przez nich głosom pozyskane zostały 
środki z Poznańskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Dziękujemy!

Dziękuję autorom oraz osobom współpracującym 
przy zwycięskich projektach Poznańskiego Budże-
tu Obywatelskiego:

1.  Rekreacja na Strzeszynie I: 
 Dominika Zenka-Podlaszewska
2.  Rekreacja na Strzeszynie II:
 Wojciech Bratkowski
3.  Rekracja na Strzeszynie III: 
 Wojciech Bratkowski
4.  Plażojada I: Wojciech Bratkowski
5.  Plażojada II: Małgorzat Bogusławska

Starania o w/w środki podejmowali również niżej 
wymienieni : 

1. Małgorzata Bogusławska
2. Wojciech Bratkowski
3. Małgorzata Ćwiertnia
4. Arleta Matuszewska
5. Maciej Pawłowski
6. Małgorzata Szymaniak
7. Dominka Zenka-Podlaszewska

W wykonaniu powyższych zadań aktywnie uczest-
niczyli członkowie Zarządu Osiedla:  

1. Małgorzata Bogusławska 
2. Maciej Pawłowski
3. Małgorzata Szymaniak
4. Dominika Zenka - Podlaszewska

Podsumowanie sporządził
Przewodniczący Zarządu Osiedla 

       Wojciech Bratkowski
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Przewodniczący Zarządu Osiedla
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NA STRZESZYNIE – KĄCIK BEZPIECZEŃSTWA
Drodzy Sąsiedzi, wraz z końcem kadencji obec-

nej Rady Osiedla przyszedł czas na krótkie podsu-
mowanie kącika bezpieczeństwa i działania Komisji 
Bezpieczeństwa.  W Waszym imieniu z ramienia Za-
rządu i Rady Osiedla miałem zaszczyt uczestniczyć 
w comiesięcznych posiedzeniach Komisji „Bezpiecz-
na dzielnica – bezpieczny Mieszkaniec” i starałem 
się wpłynąć na poprawę poczucia Waszego bezpie-
czeństwa a zwłaszcza naszych pociech. Na początek 
jednak kilka bieżących spraw, które nas nurtują.

Droga niemalże krajowa biegnąca przez ulicę 
Krajenecką?!

Na kolejnych dwóch komisjach bezpieczeństwa 
mobilizujemy policję, aby w sposób ciągły przyglą-
dała się na wzmożony, niebezpieczny ruch na ulicy 
Krajeneckiej. W związku z rozkopaną Biskupińską, 
kierowcy z poza osiedla uczynili z tej wewnętrznej, 
osiedlowej, bezpiecznej dotychczas ulicy drogę ob-
jazdową. Znam relację z pierwszej ręki, że widziano 
nawet regularnie jeżdżący prywatny autobus. To nie-
dopuszczalne! Ten remont jeszcze potrwa. Policja 
obiecuje kontrolę sytuacji i mam nadzieję, że jest 
na co dzień widoczna. Dmuchajmy jednak na zimne 
i uczulmy nasze pociechy. 

Wandale nie śpią zimowym snem! Niestety!
Dokonując obchodu naszych terenów odkryłem 

kilka kolejnych aktów wandalizmu: pogryzmolone ta-
blice regulaminowe, niecenzuralne popisy „artystycz-
ne”, upstrzona, podpalona i zdewastowana przez wyła-
manie dużego fragmentu podłogi altana sceniczna (już 
raz naprawiana) w Parku Homera za szkołą, przypalone 
stoliki wiaty za szkołą itp.

Na pewno się powtarzam, ale prawdę mówiąc 
to my mieszkańcy Strzeszyna głosowaliśmy na PBO 

(Poznański Budżet Obywatelski) na pomysły na-
szych sąsiadów i pilnie doglądaliśmy realizacji.

To z naszych podatków Miasto przekazuje 
środki na te inwestycje. I nie czarujmy się, tych 
zniszczeń raczej nie dokonują ufoludki. I nie jest 
tajemnicą, kto za to zapłaci?! 

Czego nie udało się osiągnąć przedstawicie-
lom Zarządu, Rady Osiedla, Komisji Bezpie-
czeństwa w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa 
na Osiedlu?

W związku z nasilonymi kradzieżami na na-
szym osiedlu, w marcu 2018 roku Rada Osiedla 
Strzeszyn przekazała do realizacji Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego UMP zadania: „Wykona-
nie analizy, projektu budowy oraz wykonania sieci 
monitoringu oraz wykonywanie patroli na terenie 
osiedla”. Przekazaliśmy do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego opracowaną przez nasz zespół szcze-
gółową koncepcję lokalizacji kamer monitoringu 
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. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego przedsta-
wił problemy z infrastrukturą niezbędną do reali-
zacji zadania i zaproponował jedną kamerę mobil-
ną monitoringu sprzężoną z systemem miejskim. 
Kamera już patrzy i jest zlokalizowana przy placu 
zabaw przy ul. Horacego. 

Na początek dobre i to, ale nie możemy czuć 
się spokojnie dopóki nie osiągniemy założonego 
celu – docelowo monitoringu obejmującego całe 
osiedle a na początek wszystkie wloty na osiedle 

Fot.: Maciej Pawłowski

Fot.: Maciej Pawłowski
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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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i wyloty z osiedla. Nie odpuszczajmy! To jest cel 
dalekosiężny, który powinny realizować następne 
kadencje Rady Osiedla. 

Wnioskowaliśmy o komisariat policji
na Strzeszynie i nie tylko.
Pragnę nadmienić, że Rada Osiedla Strzeszyn pod-

jęła uchwałę wnioskując o powołanie Komisariatu Poli-
cji na naszym Osiedlu. To nie łaska, to jest konieczność!

Niestety otrzymaliśmy odpowiedź negatywną i mam 
nadzieję, że sprawa będzie miała kontynuację.

W imieniu mieszkańców wnioskowaliśmy do Miej-
skiego Inżyniera Ruchu o rzeczy wielkie i małe. Wszyst-
kie równie ważne, a mianowicie: uporządkowanie ru-
chu przy ulicy Hezjoda, organizację ruchu w postaci 
rond na skrzyżowaniach ulic: Literacka / Koszalińska 
oraz ulic: Biskupińska / Koszalińska. Takie konieczne 
rozwiązanie poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu sa-
mochodów i zapewniłoby płynność wyjazdu z osiedla 
na zatłoczoną ulicę Koszalińską i wjazdu na osiedle 
(zwłaszcza w lewą 

Prosiliśmy o zastosowanie nowoczesnych rozwią-
zań uspokajających ruch (np. tzw. poduszki berlińskie) 
na szczególnie ruchliwych skrzyżowaniach Literacka 
/ Wańkowicza - Wergiliusza oraz Biskupińska / Kra-
jenecka - Wańkowicza, na które wjeżdżają rozpędzo-
ne samochody od strony miasta przy jednoczesnym 
dużym ruchu pieszych, także dzieci zmierzających 
samodzielnie do szkoły pieszo lub rowerami. Trwają 
rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich w sprawie sfi-
nansowania poduszek berlińskich na ulicy Literackiej 
ze środków w dyspozycji Rady Osiedla. 

To niemałe wyzwania, które należy rozwiązać 
w najbliższej przyszłości.

Fot.: Maciej 
Pawłowski

Droga życia a w zasadzie ciągły jej brak.
Kolejnym nierozwiązanym, gorącym tematem 

jest problem związany z brakiem drogi życia.
Rada Osiedla Strzeszyn niejednokrotnie wy-

stępowała na rozmaitych forach w sprawie para-
liżu komunikacyjnego naszego Osiedla. Jesteśmy 
ze wszystkich stron otoczeni torami kolejowymi.

Na Osiedlu Strzeszyn następuje dynamiczna bu-
dowa PTBS, ZKZL, mieszkań deweloperskich i jed-
norodzinnych. Natomiast rozwiązania komunika-
cyjne pozostają od lat bez jakichkolwiek zmian.

Wraz z sąsiadami ogromną ilość czasu tkwimy 
w korkach jadąc do pracy lub podwożąc dzieci.

Ale spójrzmy na sprawę od innej strony, która 
szczególnie leży na sercu nie tylko mojej osobie. 
Wspólnie domagaliśmy się o wiadukt na posie-
dzeniach Rady Miasta. Bo inaczej tylko „balonem 
na Strzeszyn”.

Od dawien, dawna podkreślamy problem braku 
możliwości bezkolizyjnego dojazdu na nasze osiedle 
służb: Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna.

W razie nagłej konieczności, wypadku, nie-
szczęścia, moi sąsiedzi, nasze dzieci, jesteśmy 
pozbawieni pomocy, ponieważ służby niosące 
pomoc mogą utknąć na przejeździe kolejowym, 
a cenne sekundy nieubłaganie będą mijać. Droga 
Życia będzie zablokowana!

Problemy te rozwiążą wiadukty na ulicy Ko-
szalińskiej i Lutyckiej. Na razie Miasto przedsta-
wiło koncepcje i obietnice – dlaczego tak późno! 
Plany władz Miasta są odległe i mgliste, zatem zo-
bowiązujemy władze miasta: Alarm! Czas działać! 

Co nas nurtowało w ostatnich latach?
Była gruba sprawa z narkotykami na Strzeszy-

nie! A mianowicie dzięki Waszej czujności oraz 
natychmiastowej informacji od naszej radnej osie-
dlowej doszły nas słuchy, że w okolicy naszej szko-
ły oraz w rejonie terenu rekreacyjno-sportowego 
między ulicami Owidiusza, Horacego a Literacką 
widziano osoby, które oferowały naszej młodzieży 
narkotyki. O zaistniałych faktach natychmiast zo-
stała poinformowana Policja i Straż Miejska i pod-
jęły stosowane działania.

Podobno rodzice z naszego osiedla znaleźli ja-
kieś substancje przypominające marihuanę w rze-
czach swojej pociechy. Miejmy oko na te sprawy.
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Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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Oczywiście nie robię z naszej młodzieży nar-
komanów, chodzi o dilerów a myślę, że w tym 
przypadku warto dmuchać na zimne.

Były bezczelne kradzieże i perypetie z dzikami.
Krew człowieka zalewała, gdy zamiast cieszyć się 

wspólnie z sąsiadami z Nowego 2018 Roku słyszało 
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 bezczelnie podważali drzwi balkonowe 
tarasów od strony ogródków między innymi na uli-
cy Arystofanesa i Ajschylosa. Policja powołała spe-
cjalną grupę kryminalną, która rozpracowała szajki 
złodziei grasujących na naszym osiedlu. 

Drodzy sąsiedzi ponownie apeluję – zamykajmy 
zawsze drzwi do naszych domów i mieszkań na za-
mek. Nawet, jeśli na chwilę wychodzimy do ogród-
ka, do sklepu, czy do sąsiada. W ten prosty sposób 

znacznie utrudniamy życie włamywaczom, ponie-
waż oni wykorzystują brak naszej czujności. Nie daj-
my się nabierać na żadne, nawet najwymyślniejsze 
ściemy oszustów i w razie czego sprawdzajmy. Bądź-
my czujni wg zasady: zaufaj i sprawdź. No i pamiętaj-
my, że najlepszym zabezpieczeniem naszego otocze-
nia jest nasz miły, drogi sąsiad.

Na koniec pozytywnie: jest bezpieczna droga 
do szkoły i nad jezioro.

Od dłuższego czasu cieszymy się z nowego 
chodnika na ul. Hezjoda, który był realizowany 
w ramach grantu „Bezpieczna droga do szkoły” 
uzyskanego przez osiedle. Teraz mamy oświetlo-
ny chodnik w ciągu ulicy Wańkowicza i wspaniałą 
ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż ul. Koszaliń-
skiej w kierunku Jeziora Strzeszyńskiego. Zatem 
cieszmy się z tego, co już udało się wspólnie osią-
gnąć i patrzmy z optymizmem w przyszłość.

ŚNIEG STOPNIAŁ, 
MŁODZIEŻ WYCHODZI NA BOISKA

Kilka namiarów, które warto mieć pod ręką.

NAJWAZNIEJSZY NUMER ALARMOWY: 

112  

KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ – JEŻYCE 
ul. Kochanowskiego 16, 60-846 Poznań

tel. 61 84 122 11 lub 61 84 122 12
NASZ DZIELNICOWY tel. kom. 519 064 574 
e-mail: dzielnicowy.jezyce19@po.policja.gov.pl

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpie-

cze/33880,dok.html

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA 
REFERAT JEŻYCE 

ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań, 
dyżur telefoniczny – od poniedziałku do piątku 

w godz. 11:00/14:00 tel. 61 663 19 17
e-mail: jezyce@smmp.pl

Całodobowo dla terenu całego Miasta 
- Oficer Dyżurny na Placu Kolegiackim 17

Całodobowy tel. alarmowy SRRAŻ MIEJSKA 986

Ponadto w sprawy dziur w jezdni itp. zgłaszamy 
do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM)

zgloszenia@zdm.poznan.pl

Powyższy materiał zebrał i  opisał:  Maciej Pawłowski

EKSTRALIGA STRZESZYŃSKA 
Już 30-tego marca wystartuje Ekstraliga Strzeszyń-
ska! III sezon, zbliża się wielkimi krokami. 20-tego 
lutego zostało założone Stowarzyszenie Piłkarskie 
Strzeszyn przez Maksymiliana Dyśko. Stowarzy-
szenie ma na celu organizowanie wydarzeń spor-
towych i kulturalnych, między innymi takich jak 

Ekstraliga Strzeszyńska.  W skład Stowarzyszenia 
Piłkarskiego Strzeszyn wchodzą: Stanisław Nowicki, 
Szczepan Kałuża oraz Maksymilian Dyśko. 

Rozgrywki Ekstraligi Strzeszyńskiej potrwają 
od końca marca do końca listopada, lub począt-
ku grudnia, zależnie od ilości zgłoszonych drużyn. 
W tym roku, w lidze mogą brać udział osoby uro-
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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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dzone w rocznikach 1993-2003. Jeżeli ktoś przeoczył 
rejestrację, organizatorzy zapraszają do dopisania się 
do jednej z drużyn w okienku transferowym (lipiec – 
sierpień). Ekstraliga Strzeszyńska poszukuje również 
dodatkowych sędziów. Osoby zainteresowane współ-
pracą, prosimy o kontakt pod numerem 794-654-939. 

DRUŻYNA Z POTENCJAŁEM
Coś dla młodszych miłośników piłki nożnej rów-
nież się znajdzie! Drużyna piłkarska Klubu Sporto-
wego Strzeszyn prowadzi nabór dla roczników 2009 
i 2010. Treningi odbywają się we wtorki o godzinie 
20:00 i piątki o godzinie 19:30, na szkolnym orliku, 
przy ulicy Hezjoda. Zainteresowanych zapraszamy!

KRAV MAGA 
Krav Maga to jeden z najskuteczniejszych syste-
mów samoobrony, który może pomóc w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia. Zajęcia dla dzieci od-
bywają się w każdą środę w godz. 17:15 do 18:15, 
w szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Hezjoda 15. Za-
jęcia dla młodzieży i dorosłych odbywają się we wtorki 
i czwartki od godziny 20.00 do 21.30 w Hali Uniwersy-
tetu Botanicznego przy ulicy Dojazd 7. 

KONTAKTY
Ania Zumba – Zumba, 
każdy piątek, godz.  18:30-19:30, 
SP nr.1, tel.:732-452-999

Ekstraliga Strzeszyńska, Maksymilian Dyśko , 
tel.: 794-654-939, 
mail: ligastrzeszynska@gmail.com
KS Strzeszyn - Zbigniew Kozioł, tel.: 601-706-669
Streetworkout  - Gabriel Kruczek , 730-119-679
Krav Maga,  Instruktor Łukasz Szoszorek,
tel: 796 780 610, mail: szoszor82@gmail.com

Maksymilian Dyśkofot. Marcin Baliński

MOTYWACJA, 
WPROWADZANIE ZMIAN I COACHING 

Zmienić pracę, zacząć jeść zdrowo, przestać pa-
lić, mniej się stresować czy być bardziej wytrwałym. 
Każdy z nas ma przynajmniej jedną rzecz, którą 
chciałby zmienić. Jednak wprowadzać zmiany w ży-
ciu jest niezmiernie trudno. Dlaczego tak się dzieje? 
I jak sobie z tym poradzić?

Coaching ostatnimi czasy stał się niezmiernie 
popularny szczególnie w świecie biznesu. Jednak co-
aching to nie tylko doskonałe narzędzie biznesowe, 
ale także proces, który może pomóc każdemu – ko-
biecie zrozumieć lepiej swoje potrzeby, wprowadzić 
zmiany i być bardziej asertywną, matce, lepiej rozu-
mieć swoje dzieci ale i swoja kobiecość, żonie – le-
piej dogadywać się ze swoim partnerem.  Coaching 
to proces, który można przyrównać do procesu ucze-
nia się, tym jednak różni się od typowego nauczania, 
że osoba coacha jest jedynie towarzyszem prowa-
dzącym w indywidualnie ustalonym kierunku. On 

naprowadza i dzieli się wiedzą z zakresu psychologii, 
motywacji czy teorii osobowości. Pomaga wprowa-
dzić pożądane zmiany.  Zmiana bowiem zawsze jest 
trudna i nie można się oszukiwać, że jest inaczej. 
Potwierdzili to specjaliści z wielu różnych dziedzin 
naukowych, takich jak neurobiologia, socjologia czy 
zarządzanie. Nasze mózgi mają bowiem wbudowaną 
funkcję polegająca na wykrywaniu zmian w otocze-
niu i wysyłaniu silnych sygnałów ostrzegających nas 
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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
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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Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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przed tym, co niezwyczajne. Te sygnały wykrywania 
błędów generuje część mózgu zwana korą oczodo-
łową (położona wprost za oczodołami), która jest 
silnie połączona z obwodami strachu w strukturze 
zwanej ciałem migdałowatym. Te dwa obszary kon-
kurują z obszarem przedczołowym odpowiedzialnym 
za wyższe funkcje intelektualne i odbierają mu zasoby. 
W wyniku wykrycia błędu i aktywacji ciała migdałowate-
go, działamy bardziej emocjonalnie i impulsywnie – moż-
na powiedzieć – ster przejmują nasze instynkty zewnętrz-
ne. A że dla człowieka w instynkcie „walcz lub uciekaj” 
bardziej typowe jest uciekanie, unikamy zmian. 

Fizjologiczny blok przed zmianą
Kolejne wyjaśnienie daje fizjologia mózgu. 

Zbiór głęboko położonych struktur, umiejscowio-
nych w pobliżu rdzenia mózgu, zwanych jądrami 
podstawnymi, funkcjonuje wyjątkowo dobrze bez 
udziału świadomości, o ile wykonywane czynności 
mają charakter nawykowy i rutynowy. W przeci-
wieństwie do nich nasza pamięć robocza, osadzona 
w korze przedczołowej i wykorzystywana w uczeniu 
się nowych działań, ma ograniczone moce przero-
bowe. Obszar ten męczy się znacznie łatwiej niż au-
tomatyczny pilot jąder podstawnych. Wymaga także 
większych zasobów energii i jest w stanie przecho-
wywać w „umyśle” ograniczoną ilość elementów. 
Organizm dąży do jak najmniejszego wykorzystania 
energii, a więc zmiana postrzegana jest jako coś nie-
korzystnego. Zbyt dużo nas kosztuje.

Psychologiczny strach przed zmianą
Każdy z nas ma pewne świadome lub nieświado-

me przekonania i wartości, zgodnie z którymi funk-
cjonuje. I każdy z nas, zgodnie z teorią dysonansu 
poznawczego, czuje się dobrze, gdy jego myśli, uczu-
cia i zachowania są spójne, natomiast odczuwa dys-
komfort – dysonans, gdy są sprzeczne. Zmiana nato-
miast często oznacza przyznanie się do tego, że nasze 
przeszłe zachowania były błędne lub nawet prowadzi 
do konieczności zerwania z przeszłością. Często nie 
uświadamiamy sobie więc tego, że zmiana wywołu-
je w nas  niepokój czy dyskomfort, gdyż nie chcemy 

zaprzeczać swoim dotychczasowym przekonaniom, 
działaniom czy wartościom.

Jak skutecznie wprowadzić zmiany?
Warto zacząć od uświadomienia sobie fundamental-

nej zasady – zmiana jest stała. Stale się coś zmienia. Stale 
zmieniają się nasze ciała, nasze komórki z jednej strony 
obumierają, z drugiej się namnażają. Stale ewoluujemy, 
stale zmieniają się warunki nie tylko wewnętrzne, ale i ze-
wnętrzne. Zmiana nie jest więc niczym złym. Każdy z nas 
obawia się zmiany obecnego status quo, obawia się, jak bę-
dzie w nowym nieznanym środowisku. Jednak zmiana jest 
pewna. A komfort, który czujemy nie poddając się świa-
domie zmianom, jest iluzoryczny. To tylko nasza prowizo-
ryczna obrona przed świadomym wydatkowaniem więk-
szej energii. Warto uświadomić to sobie i nie poddawać 
się fizjologicznym mechanizmom – instynktom. Wszak 
człowiek to istota myśląca – prawda? I chcemy mieć kon-
trolę nad swoim życiem, więc sprawmy, aby zmiany stały 
się naszym kontrolowanym udziałem.  Druga ważną kwe-
stią jest świadomość tego, że nie będzie prosto i zapewne 
nie raz upadniemy – nie warto się jednak poddawać, kto 
nie robi nic, ten też nie odnosi porażek. I zapewne nie raz 
i Tobie się ona zdarzy. To naturalna kolej rzeczy i spotyka 
każdego, nie poddawaj się jednak i zamiast mówić: nie 
jestem w stanie tego zrobić, nie potrafię, nie daję rady, nie 
mam siły powiedz sobie: no tak, czasem zdarza się upadek 
i wtedy trzeba się podnieść i otrzepać kolana i iść dalej!!!

Zmiana nigdy nie jest prosta, a droga do niej usłana jest 
wieloma kamieniami, na których nie raz się potkniemy. 
Warto mieć przy sobie osobę specjalistę, najlepiej w postaci 
coacha, który zawodowo zajmuje się zmianami, aby w mo-
mencie upadku pomógł nam wstać, otrzepać kolana, a gdy 
czasem zbłądzimy na drodze, aby dał nam mapę wskazu-
jącą właściwą drogę.

Pamiętajcie, zmiana jest naturalną częścią naszego ży-
cia i warto się do niej przyzwyczaić, wówczas przeciwności, 
które napotykamy, nie będą dla nas tak bolesne….

Życzę powodzenia, a w razie potrzeby zapraszam 
na weekendowe warsztaty coachingowe.

więcej informacji: www.mental-trener.pl, kontakt@
mental-trener ,   tel. 606 483 190

Hanna Schneider

„NA STRZESZYNIE” BIULETYN INFORMACYJNY RADY OSIEDLA STRZESZYN
Wydawca: Miasto Poznań – Osiedle Strzeszyn, Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta, ul. Libelta16/20 61-706 Poznań
Redaktor naczelna: Ewa Garasz
Z-ca redaktora naczelnego: Małgorzata Szymaniak
Redakcja: Arleta Matuszewska, Maciej Pawłowski, Dominika Zenka-Podlaszewska
Adres e-mail: redakcja.nastrzeszynie@gmail.com
www.rostrzeszyn.pl. www.facebook.com/rostrzeszyn
Miejsce i data wydania: Poznań, marzec 2019
Przygotowanie do druku i druk: ABAKUS


