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Więcej na str. 18-19

W numerze m.in.:
• Poznański Budżet Obywatelski 2019 – głosujmy! – str. 2
• Idą wybory – str. 4
• Wańkowicza – tylko chodnik czy też ścieżka rowerowa – str. 16

Dowiedz się więcej na stronie: budzet.um.poznan.pl

Szkoła Podstawowa Nr 62: 
boiska, malowanie, szafki

Projekt zakłada: malowanie sal dydaktycznych i korytarzy, wymianę 
oświetlenia na zdrowsze dla oczu, zakup dodatkowych szafek szkolnych, 
remont małych boisk do siatkówki i piłki nożnej ulicznej.

Rekreacja na Strzeszynie

Projekt przewiduje działania kulturalne i sportowe na rzecz dzieci, senio-
rów, mieszkańców. Odbędą się także darmowe koncerty dla mieszkańców.

Projekt
rejonowy II.9

Projekt
rejonowy II.12

27.9.2018  - 19.10.2018

Plażojada 2 
park wodny i miejsce spotkań

głosujeMY!

Kontynuacja wspólnego projektu mieszkańców Strzeszyna, Podolan, 
Sołacza, Kiekrza i Krzyżownik-Smochowic „Plażojada - Szlakiem Trzech 
Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”, wygranego w ramach PBO 2016 -  
dalsza rewitalizacja plaż miejskich  (dmuchany park na wodzie, wiaty, 
leżaki, parasole, ławki, uzupełnienie ścieżek, monitoring, itp.).

Masz do dyspozycji 
2 głosy na projekty rejonowe 
i 1 głos na projekt ogólnomiejski.

Swój głos oddasz bezpośrednio na stronie: 
budzet.um.poznan.pl/glosowanie w terminie 27.09-19.10.

Do Twojej dyspozycji będą również punkty do głosowania:
Szkoła Podstawowa nr 62 na Podolanach
Szkoła Podstawowa nr 1 na Strzeszynie
w terminie 6-7.10 w godz. 10:00 - 18:00.

Projekt
ogólnomiejski 32
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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)

3

Na Strzeszynie

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

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

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

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

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

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

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

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

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

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

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

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

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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Drodzy Czytelnicy.
Wakacje się skończyły, ale wrażeń z początkiem jesieni nie tylko na naszym osiedlu, ale i w całym Po-

znaniu z pewnością nie zabraknie. Od 27 września do 19 października można będzie oddać głos w ramach 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Natomiast 21 października odbędą się wybory samorządowe, 
w których zadecydujemy o tym, kto przez następne pięć lat będzie rządził w naszym mieście. W tym miej-
scu wszystkich gorąco zachęcam do udziału i w jednym i w drugim głosowaniu. Nie zmarnujmy szansy jaką 
daje nam z jednej strony możliwość decydowania o tym na co zostaną przeznaczone pieniądze z miejskiego 
budżetu, a z drugiej - kto będzie o nich i o innych ważnych dla nas sprawach decydował. Głosujmy!

W imieniu redakcji tradycyjnie już dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego 
numeru gazetki. W każdym numerze staramy się poruszać różne tematy, nie tylko te dotyczące naszego 
osiedla. Tradycyjnie również serdecznie zapraszamy do współpracy i dzielenia się z nami ważnymi dla Was 
sprawami, problemami, czy też pomysłami na zmianę naszego Osiedla. Prosimy o kontakt na naszą redak-
cyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@gmail.com.

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/

POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019 
– GŁOSUJMY!!!

26 września rusza kolejna edycja programu 
Poznański Budżet Obywatelski 2019. Mieszkań-
cy oddając swój głos mogą decydować o tym na 
co mają zostać przeznaczone pieniądze z budżetu 
Miasta Poznania. 

Kilkukrotnie na łamach naszej gazetki przyta-
czałam zrealizowane dzięki środkom finansowym  z 
programu Poznański Budżet Obywatelski inwesty-
cje. Dla młodego i cały czas rozwijającego się osie-
dla jakim jest nasz strzeszyński fyrtel środki pozy-
skane z tego programu mają spore znaczenie dając 
możliwość tworzenia infrastruktury, której brakuje. 
Dotychczas zostały już wybudowane m.in.: plac za-
baw i boisko wielofunkcyjne przy ul. Kaczmarskie-
go połączone alejką z ławeczkami, linarium przy ul. 
Krajencekiej, pump track, płyta dla rolkarzy i altana 
sceniczna w parku przy ulicy Homera za szkołą, re-

witalizacja boiska przy ul. Jeziorańskiej. Z programu 
sfinansowane zostały również bezpłatne zajęcia dla 
dzieci z rodzicami: piłka nożna, tenis stołowy, ko-
szykówka, nordic walking, unihokej, rugby, był ka-
mishibai - teatr pudełkowy, spotkania z autorami, 
warsztaty z psychologiem, czy czytanie bajek. Jak 
widzicie, głosowanie ma znaczenie i przekłada się na 
konkretne inwestycje. Dziękujemy i prosimy o głosy 
na kolejny projekt!

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃ-
CÓW STRZESZYNA I ICH BLISKICH DO OD-
DANIA GŁOSU NA PROJEKT REGIONALNY 
nr II.12 „REKREACJA NA STRZESZYNIE” 
ORAZ OGÓLNOMIEJSKI NR 32 „PLAŻOJA-
DA”. KAŻDY GŁOS MA ZNACZENIE!!! 

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
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roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
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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
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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
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mach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
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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

3

zmieniajMY
MIASTO!

Źródło: https://budzet.um.poznan.pl/pbo2019/promuj/
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przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta
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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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IDĄ WYBORY...
Drodzy Mieszkańcy!
Już niedługo będziemy mogli wybierać tych, 

którzy każdego dnia podejmują decyzje, mające 
wpływ na przyszłość naszego miasta oraz na nas 
samych. Warto, aby to były osoby odpowiedzialne 
i pracowite, które chcą służyć mieszkańcom i zale-
ży im na mieście. Nie zmarnujmy tej szansy!

Zatem:
1. Po pierwsze – idźmy na wybory, nie głosu-

jąc, pozostawiamy wybór innym.
2. Po drugie – jeżeli nie jesteśmy zameldowani 

w Poznaniu - dopiszmy się do rejestru wyborców.  
W wyborach samorządowych w rejestrze wy-
borców są automatycznie zamieszczeni wszyscy, 
którzy są zameldowani. Natomiast istnieje także 
możliwość dopisania do rejestru wyborców, bez 
uciążliwej procedury zmiany meldunku i wymia-
ny dokumentów czy danych w banku.

Aby dopisać się do rejestru wyborców w Po-
znaniu, wystarczy przedstawić urzędnikom jeden 
z dokumentów potwierdzających związki z Pozna-
niem – może to być np.: akt własności mieszkania, 
umowa najmu, oświadczenie właściciela miesz-
kania, umowa o pracę, zaświadczenie o pracy, in-
formacja o płaceniu podatku PIT w poznańskim 
urzędzie skarbowym. Urząd Miasta Poznania 
deklaruje, że osoby, które przedstawią jeden z po-
wyższych dokumentów, zostaną od razu dopisane 
do rejestru wyborców. 

Więcej informacji znajdziesz na stronach:
http://www.poznan.pl/mim/info/news/
mieszkasz-w-poznaniu-mozesz-tu-
glosowac,122525.html 

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/
wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-
komunikacyjnych-polaczony-wydzial-spraw-
obywatelskich-i-wydzial-komunikacji,2599/
rejestr-wyborcow,11998/ 

http://wybieramwybory.pl/wybory-
samorzadowe/rejestr-wyborcow-i-spis-wyborcow

 3. Po trzecie: głosujmy na ludzi a nie na ugru-
powanie polityczne. Najlepiej głosować na tych 
kandydatów, których znamy i mogliśmy ich po-
znać z działalności na rzecz osiedla. Nie głosujmy 
na chybił trafił – popierając określoną partię lub 
ugrupowanie.

A  jeżeli jesteśmy zdecydowani poprzeć kan-
dydata z określonego komitetu, ale nie znamy ni-
kogo, pytajmy znajomych o opinię, sprawdzajmy, 
dyskutujmy. Stawiajmy krzyżyk przy danej osobie 
z przekonaniem o właściwej decyzji.

Małgorzata Plauszczak-Ćwiertnia
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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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Przedszkole bliżej potrzebom dziecka i rodzica!

Marzycie o przedszkolu państwowym, w któ-
rym możliwa jest autentyczna adaptacja? Gdzie 
można we własnym tempie przygotować nawet 
najbardziej wrażliwego malucha do nowego wy-
zwania, jakim jest pójście do przedszkola? W tym 
roku stworzyliśmy specjalną adaptacyjną grupę 
zabawową, w której uczestniczyli rodzice wraz z 
dziećmi w naszym osiedlowym Przedszkolu nr 
77 „Koraliki” na ul. Marka Hłaski 16. W projekcie 
uczestniczyło 10 dzieci wraz z rodzicami. 

Moja marzenie o takiej adaptacji zrodziło się 
już w zeszłym roku, gdy mój syn rozpoczynał swo-
ją przygodę z przedszkolem. W związku z tym, iż 
przedszkole było wciąż w budowie w miesiącach 
wakacyjnych poprzedzających rok przedszkol-
ny, nie było to możliwe. W tym roku udało się 
zorganizować adaptacyjną grupę zabawową dla 
dzieci i ich rodziców z jedynej powstałej w tym 
roku grupy przedszkolnej. Za pozwoleniem Pani 
Dyrektor, która udostępniła salę za darmo, zorga-
nizowaliśmy 8 spotkań w lipcu, w których dzieci 

uczestniczyły w ponad godzinnym spotkaniu wraz 
z rodzicem lub innym bliskim opiekunem. Sala, w 
której odbywały się zajęcia, była właśnie tą salą, w 
której przedszkolaki już we wrześniu miały rozpo-
cząć swoją przygodę z przedszkolem.

Każda grupa zabawowa zawierała wszystkie 
elementy życia przedszkolnego, był to swego ro-
dzaju dzień przedszkolaka w pigułce. Rozpoczy-
naliśmy spotkanie od swobodnej zabawy, następ-
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nie witaliśmy się, śpiewaliśmy piosenki, bawiąc się 
chustą klanza. Jednym z ulubionych elementów 
grupy zabawowej była budowa toru przeszkód, 
który tworzyły same dzieci, wykorzystując wszyst-
ko, co znalazły w swojej przyszłej sali przedszkol-
nej. Z zapałem budowały tor, a następnie poko-
nywały go, z trudem czekając w kolejce na swoją 
kolej, przestrzegając reguł, które sami ustalili. Po 
wspólnym porządku nadchodził moment lubiany 
przez wszystkich: zabawa sensoryczna. Bawiliśmy 
się między innymi cieczą nienewtonowską, ka-
szą, ciastoliną domowej roboty, wodą, koralikami, 
piankoliną, bąbelkami, hydrożelem. Po zabawie 
wspólnie sprzątaliśmy i przygotowywaliśmy się 
do wspólnej przekąski, na której dzieci dzieliły się 
przyniesionymi przez siebie z domu warzywami, 
owocami i ciastkami. Po przekąsce był czas na 
chwilę wyciszenia przy czytanej książce i poże-
gnalna piosenka. 

Co ważne dzieciom zapewnione było poczucie 
bezpieczeństwa. Dzieci były zapraszane do zabawy 
przez prowadzącą i opiekunów. Dzieci, które nie 
chciały uczestniczyć w jakimś elemencie zabawy, 
były do tego zachęcane, ale akceptowaliśmy też 
ich brak gotowości w tym momencie na wzięcie 
udziału w jakimś elemencie grupy. Dzieci, któ-
re uczestniczyły w wielu spotkaniach stopniowo 
uczestniczyły we wszystkich elementach zabawy, 
a dzięki małej grupie dzieci mogliśmy skupić się 
na potrzebach każdego dziecka indywidualnie. 
Rodzice mieli okazje jeszcze lepiej poznać swoje 
dziecko i to, jak zachowuje się w grupie dzieci i 
które elementy życia przedszkolnego mogą być 
dla niego trudne. Dla niektórych powitanie było 
czymś, w czym chcieli uczestniczyć dopiero na 

7 spotkaniu, inni zaś uczestniczyli od początku. 
Niektórzy podczas niektórych elementów grupy 
powracali do zabawek, które były w sali. Myślę, że 
w pierwszych dniach przedszkola będą pamiętali, 
którymi chcą pobawić się w pierwszej kolejności.

To było niesamowite przeżycie obserwować 
dzieci i ich rodziców, jak swobodnie, we własnym 
tempie poznają, jak wygląda życie przedszkolne. 
Tym, którym udało się uczestniczyć w prawie 
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Fot.: Agata RynieckaFot.: Agata Ryniecka
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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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tych pierwszych chwil w przedszkolu bardzo dużo 
zależy. To, że dziecko rozpoczynając nowy etap  
życiowy jakim jest bycie przedszkolakiem, zna 
już miejsce, kolegów i koleżanki, czuje się dobrze 
i bezpiecznie, świadomie rozstaje się z mamą jest 
dla Malucha jak i dla rodziców bezcenne! Adapta-
cja, jaką zapewniły zajęcia z panią Agatą, była dla 
mnie prawdziwie dobrą inwestycją.

Dagna nie mogła się już doczekać kolejnych, in-
spirujących zajęć: lepienia, malowania, budowania 
torów przeszkód, zabaw z j. angielskim. Wspólne 
czytanie i posiłek były wyciszającym uzupełnieniem.  
Niemal jak przedszkole w pigułce:)

Dzięki zajęciom adaptacyjnym, jestem pełna 
dobrych myśli!

Monika mama Dagny”
“Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które mają 

rozpocząć przygodę z przedszkolem powinny 
dawać im przede wszystkim możliwość samo-
dzielnego poznania miejsca, sprzętów, zabawek, 
a także oswojenia się z przestrzenią dużej sali i 
dużej ilości dzieci. Zajęcia, w których uczestni-
czyliśmy były świetną okazją do zaznajomienia 
się z tymi elementami, które dotyczą pobytu w 

przedszkolu. Syn mógł w spokojnej atmosferze, 
przy asyście mamy odkrywać miejsce i zasady pa-
nujące w przedszkolu, uczyć się dostosowywania 
do rytmu zajęć. Mam nadzieję, że to doświadcze-
nie spowoduje, że łatwiej będzie mu się odnaleźć, 
gdy we wrześniu spotka się z dużo większą grupą 
nieznanych sobie dzieci. Uczestniczyliśmy w pra-
wie wszystkich zajęciach i mogłam obserwować 
jak syn powoli na kolejnych spotkaniach staje się 
bardziej śmiały, pojawiają się interakcje z innymi 
dziećmi i coraz chętniej uczestniczy w zajęciach, 
a nawet zdecydował się zostać w sali beze mnie. 
Uważam, że takie zajęcia adaptacyjne, których 
cykl trwa długo, niekoniecznie codziennie, daje 
szansę dziecku na przeżycie większej ilości no-
wych sytuacji, uczenia się pokonywania trudności 
i rozwiązywania konfliktów. Cieszę się, że mogli-
śmy zdobyć te doświadczenia.

Monika - mama przyszłego przedszkolaka”

Agata Ryniecka, 
psycholog i inicjatorka adaptacyjnej grupy 

zabawowej w Przedszkolu nr 77 w Poznaniu

Fot.: Agata Ryniecka
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Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. 
Oczywiście apteka jest miejscem, w którym 
można zrealizować recepty na leki, środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia i  wyroby 
medyczne, ale nie tylko.

Tylko magister farmacji udziela porad pacjentom
Jeżeli na stanowisku do obsługi pacjentów pra-
cuje magister farmacji, można dowiedzieć się, 
jak przyjmować dany lek (np.: przed jedzeniem, 
czy po, czym popić itp.), a nawet – jeśli lekarz 
nie przekazał takiej informacji – jak lek daw-
kować, czy też wskazać szkodliwe dla zdrowia 
interakcje leków z produktami uważanymi za 
bezpieczne, jak witaminy lub zioła. Co więcej, 
w stanach nagłego zagrożenia życia pacjenta 
magister farmacji może wydać bez recepty lek, 
który wydawany jest tylko na zlecenie lekarza.

Trzeba podkreślić, że tak duże kompetencje 
mają tylko absolwenci studiów farmaceutycz-
nych, czyli farmaceuci. Niezwykle fortunnym 
rozwiązaniem jest, gdy farmaceuci są właścicie-
lami apteki i w niej pracują. Tak jest w małych 
aptekach „rodzinnych”. Łatwo to poznać, bo 
przez długie lata spotykamy w aptece te same 
osoby, tych samych magistrów farmacji z aniel-
ską cierpliwością odnoszących się do pacjentów.

Ci farmaceuci, którzy są zarazem właścicie-
lami i pracownikami małych aptek, są z nimi 
związani do końca życia zawodowego, dlatego 
troszczą się o pacjentów z wielkim sercem i słu-
żą im opieką farmaceutyczną. Można tym pora-
dom ufać, bo prawo zobowiązuje magistrów far-
macji do przestrzegania zasad etyki zawodowej i 
aktualizowania wiedzy fachowej.

Takich uprawnień jak farmaceuci nie mają 
technicy farmaceutyczni, którzy nie mogą 
udzielać porad farmaceutycznych (bo nie mają 
potrzebnej wiedzy), a nawet wydawać leków 
zawierających substancje odurzające lub silnie 
działające. Zdarza się, że to robią, ale wbrew 
prawu i mimo swego braku uprawnień, a więc 
ze szkodą dla pacjenta. Zdarza się, że technicy 
wydają (zgroza wobec coraz liczniejszych szcze-

pów bakterii lekoopornych!) bez recepty anty-
biotyki.

Trudno jest na oko odróżnić magistrów od 
techników farmacji, jeżeli nie mają identyfika-
torów. Z reguły techników farmaceutycznych 
nie ma w aptekach „rodzinnych”, w których pra-
cują tylko jej właściciele. Statystyczną prawidło-
wością jest zatrudnianie techników w aptekach 
należących do sieci aptek lub grupy kapitałowej, 
które starają się obniżyć koszty zatrudnienia.

Apteki i eko-produkty
Wielkim plusem aptek, zazwyczaj tych małych, 
jest możliwość zakupienia w nich produktów 
naturalnych. Wydawane są bez recepty. Można 
nie wiedzieć, jakiego konkretnego produktu się 
szuka i poprosić o pomoc farmaceutę. Na pew-
no doradzi co kupić, a w razie potrzeby wskaże 
produkty tańsze i droższe oraz ich zalety i wady.

Nie wszyscy wiedzą, że w małych aptekach 
można nabyć przyprawy ziołowe i to jedne z naj-
lepszych na rynku polskim, bo wytwarzane przez 
Ojców Bonifratrów. Warto zaznaczyć, że w aptekach 
przyprawy ziołowe są sprzedawane w większych 
opakowaniach niż w sklepach spożywczych i dlate-
go są tańsze. Można też kupić modne prozdrowotne 
produkty żywnościowe, np. nasiona chia.

Dzieci często domagają się słodyczy, a mą-
drzy rodzice obawiając się wystąpienia próchni-
cy i innych problemów zdrowotnych odmawiają 
im. Nie muszą tak postępować. Są apteki, które 
prowadzą asortyment łakoci słodzonych ksyli-
tolem, uważanych za bezpieczne dla maluchów.

Osobna grupa aptecznych eko-produktów to 
kosmetyki naturalne, zwłaszcza te, które zawie-
rają składniki roślinne. Takie kosmetyki uważa 
się za elitarne i drogie, ale w jednej z osiedlo-
wych aptek oferowane są kremy z ekstraktami 
roślinnymi nawet za mniej niż 10 złotych.

Są też produkty wzmacniające i poprawiają-
ce zdrowie. Zarówno one, jak i poprzednio opi-
sane, w sezonie jesienno-zimowym mogą być 
atrakcyjnym upominkiem imieninowym, uro-
dzinowym, świątecznym lub „bez okazji”.

Co można uzyskać w aptece?
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W imieniu redakcji
Małgorzata Szymaniak

Z-ca redaktora naczelnego

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA

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

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

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

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

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

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

Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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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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NA STRZESZYNIE – KĄCIK BEZPIECZEŃSTWA
Gruba sprawa na Strzeszynie!
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Podobno rodzice z naszego osiedla znaleźli ja-
kieś substancje przypominające marihuanę w rze-
czach swojej pociechy. Miejmy oko na te sprawy.

Oczywiście nie robię z naszej młodzieży nar-
komanów, chodzi o dilerów a myślę, że w tym 
przypadku warto nawet dmuchać na zimne.

O zaistniałych faktach natychmiast została 
poinformowana Policja i Straż Miejska. Oficer 

operacyjny prosił o jakiekolwiek konkretne infor-
macje na ten temat: czy znają podejrzane osoby, w 
jakich godzinach się pojawiają, jak wyglądają itp. 
Przepytajcie proszę Wasze dzieciaki, bądźcie agen-
tami 007, może coś więcej się dowiemy i natych-
miast poinformujmy Policję na poniższe numery:

 KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ – JEŻYCE
ul. Kochanowskiego 16, 

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

Co robi Zarząd Osiedla i Rada Osiedla dla 
naszego bezpieczeństwa?

Cały czas staramy się o monitoring miejski, ale 
to sprawa odleglejszej przyszłości, a jedna kamera 

Rozmowy i spotkania
Wreszcie najważniejsze: w małych, „zacisznych” 
aptekach, tych zatrudniających tylko stały per-
sonel w osobach magistrów farmacji, można 
przyjść po chwilę rozmowy, by opowiedzieć o 
swoim samopoczuciu, co boli, czy pomogły leki 
ostatnio zapisane. Tu osoby samotne, ale nie 

tylko, mogą odkryć, że farmaceuci potrafią być 
dobrymi duchami opiekuńczymi.

Od stuleci apteki są miejscami tajemniczej 
przemiany choroby w zdrowie. Ta przemiana 
dokonuje się na wiele sposobów. 

prof. Anita Magowska 

Fot.: Krzysztof Abramek, źródło: https://pixabay.com/pl
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mobilna, wywalczona przez naszą Komisję Bezpie-
czeństwa, która niebawem zacznie pracę nie załatwi 
sprawy. 

Zatem natychmiast po uchwaleniu środków na 
ochronę mobilną terenów naszego osiedla oraz prze-
prowadzeniu procedur przetargowych przez Urząd 
Miasta została uruchomiona firma ochraniająca, 
która będzie dbała o nasze bezpieczeństwo ze szcze-
gólną uwagą na bezpieczeństwo naszych dzieci.

Liczymy na ich skuteczność w ochronie młodzie-
ży przed opisanymi wyżej niebezpieczeństwami oraz 
ochronę naszego wspólnego mienia.

Radne z Komisji Oświaty zobowiązały się zorga-
nizować w szkole szkolenie przez Policję w zakresie 
antynarkotykowym. Edukacji, zwłaszcza w tak waż-
nym temacie nigdy nie za wiele.

Nie mogę nie wspomnieć (i pragnę pogratulować 
całej Radzie a zwłaszcza Komisji Infrastruktury Osie-
dla, w której ogromny wkład ma Przewodniczący 
Zarządu Wojciech Bratkowski ) o niezbędnej inwe-
stycji, jaką stanowi ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 
ul. Wańkowicza zapewniająca bezpieczną drogę do 
szkoły i przemieszczania się z jednej do drugiej czę-
ści osiedla. Świetny pomysł i dobra robota!

Drobniejsze sprawy też są ważne!
Nie dalej jak w zeszłym roku aktem wan-

dalizmu zostało zniszczone linarium na placu 
zabaw przy ulicy Owidiusza i nasze dziecia-
ki nie mogły grasować na swoim ulubionym 
sprzęcie. 

Dokonując obchodu naszych terenów od-
kryłem kilka kolejnych aktów wandalizmu: 
pogryzmolone tablice regulaminowe (nie-
cenzuralne popisy „artystyczne” zostały prze-
słonięte), upstrzona i zdewastowana przez 
wyłamanie dużego fragmentu podłogi altana 
sceniczna w Parku Homera za szkołą, przypa-
lone stoliki wiaty za szkołą itp.

Prawdę mówiąc to my mieszkańcy Strze-
szyna głosowaliśmy na PBO (Poznański Bu-
dżet Obywatelski) na pomysły naszych sąsia-
dów i pilnie doglądaliśmy realizacji.

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

Fot.: Krzysztof Abramek, źródło: https://pixabay.com/pl
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Przewodniczący Zarządu Osiedla
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Nieco edukacji, bo edukacja to podstawa.
Pozwólcie drodzy sąsiedzi, że z braku specja-

listycznej wiedzy posłużę się cytatem z opraco-
wania dr Aleksandra Markiewicza “Narkotykowe 
dylematy” cytuję:

„(…) Narkoman (…) to przede wszystkim 
człowiek bardzo młody. Najczęściej ma 14-20 lat. 
W przeciwieństwie do nakreślonego obrazu swe-
go odpowiednika z okresu międzywojennego, nie 
ukrywa swoich skłonności, ale nawet je demon-
struje. Narkotyki przyjmuje najczęściej w grupie 
i nie ogranicza się do jednego rodzaju środka, 
ale dokonuje prób z wszystkim, co jest aktualnie 
dostępne. W ostatnich czterech dziesięcioleciach 
na ogromną skalę rozwinęło się podziemie nar-
kotykowe. Dysponując niewyobrażalnie wielkimi 
środkami finansowymi potrafi wprowadzać i pro-
mować znane i nowe rodzaje narkotyków. Lanso-
wana jest metoda na ich branie, a w niektórych 
imprezach wręcz nie wypada uczestniczyć bez 
narkotykowego wspomagania. (…) Początkowo 
narkoman jest zafascynowany efektami narkotyku 

i nie myśli o skutkach, łudzi się, że zerwie z narko-
tykiem, kiedy tylko będzie chciał. Niestety, decyzję 
ciągle odkłada, przez co coraz bardziej oddala się 
od możliwości spontanicznego zarwania z nar-
kotykiem. W końcu okazuje się, że powstałe uza-
leżnienie na to mu nie pozwala. Zaczyna się bar-
dzo prozaicznie. Z narkotykami i środowiskiem 
ludzi ich używających – mówi osiemnastoletnia 
Agnieszka – zetknęłam się w I klasie LO. Było to 
jesienią. Kolega, który brał „kompot” zapropo-
nował, żebym spróbowała. Najpierw trochę się 
bałam, ale przeważyła ciekawość. Pierwszy i dru-
gi raz nie płaciłam. Ale później musiałam dawać 
pieniądze.(…)

Jednak po latach, przychodzi, przynajmniej u 
niektórych, opamiętanie, sami się dziwią, jak mo-
gli ulec czarowi ludzi o tak niskim ilorazie inteli-
gencji, upodabniając się zresztą do nich.

Bardzo poważną grupą motywów sięgania po 
narkotyki jest przeżywanie przez młodzież osobi-
stych problemów życiowych Dotyczą one najczę-
ściej sytuacji zaistniałych w domu lub szkole. Nar-

Fot.: Krzysztof Abramek, źródło: https://pixabay.com/pl
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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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kotyk działa na zasadzie stosowanego dotąd przez 
znaczną część polskiego społeczeństwa alkoholu, 
który miał być  panaceum na wiele stresujących 
sytuacji. To prawda, że pomagał zapomnieć na 
chwilę o problemie (…), ale go nie rozwiązywał. 
Ci, którzy z podobnych względów stali się narko-
manami twierdzą, że z perspektywy czasu to, co 
wówczas przeżywali, określając to sytuacją nie do 
zniesienia, jest niczym w porównaniu z proble-
mami, które pojawiły się wraz z uzależnieniem. 

FREEDOM EKSTRALIGA STRZESZYŃSKA 
PRĘŻENIE SIĘ ROZWIJA! 

Dopiero wtedy życie stało się piekłem, a jedynym 
celem egzystencji było zdobywanie kolejnych 
„działek”.(…)”  - koniec cytatu.

Na koniec jeszcze jedno zdanie. Miejmy oko 
na nasze pociechy i ich otoczenie.

Powyższy materiał zebrał i opisał: 
Maciej Pawłowski

W drugim sezonie piłkarskich rozgrywek 
wzrosła liczba graczy oraz samo zainteresowanie 
Ekstraligą Strzeszyńską. W obecnym sezonie do-
minują trzy drużyny - Greekcoast (obrońca tytu-
łu), Amica Pionki oraz Aika Saloniki - kluby, które 
rok temu brały udział w rozgrywkach. Ukorono-
wanie najlepszego zespołu oraz wszelkie wyróż-
nienia odbędą się w połowie grudnia na specjalnej 
Gali Ekstraligi Strzeszyńskiej. Przez rok Freedom 

Ekstraliga Strzeszyńska pozyskała nowych partne-
rów oraz sponsorów. Sklep Ostatni Bastion, Pinez-
ka, Fryzjer Ratajczak, Freedom Nieruchomości, 
centrum serwisowe Samo Spadło oraz Tu i teraz 
(centrum masaży). Organizator zapowiada kolej-
nych partnerów oraz sponsorów. Tu i Teraz oferuje 
darmowe masaże dla najlepszych graczy sezonu. 
Firma “Samo Spadło” od przyszłego sezonu stanie 
się głównym sponsorem Ekstraligi Strzeszyńskiej, 
zostanie fundatorem nagród w postaci telefonu 
komórkowego oraz zasili budżet Ligi. 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć inicja-
tywę Ekstraligi Strzeszyńskiej wystarczy wejść 
na stronę www.freedomekstraliga.pl i przekazać 
darowiznę za pomocą portalu zrzutka.pl 

Ekstraliga Strzeszyńska poszukuje także sę-
dziów oraz ma nadzieję na utworzenie kolejnych 
rozgrywek ligowych z myślą dla młodszych w wie-
ku od 8-13 roku życia oraz starszych - powyżej 24 
roku życia. 

Maksymilian Dyśko

Fot.: Maksymilian Dyśko
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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 
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i dzielenia się z nami ważnymi dla Was sprawa-
mi, problemami, czy też pomysłami na zmianę 
naszego Osiedla. Prosimy o kontakt na naszą 
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gmail.com Życzymy miłej lektury!

W imieniu redakcji
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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 
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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 
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Zakres prac będzie obejmował: 
- przeniesienie boiska do piłki siatkowej – pla-
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-wymianę zużytych elementów placu zabaw
- budowę nowych ścieżek spacerowych wzdłuż 
ulic Horacego i Owidiusza umożliwiających 
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rok)
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Przewodniczący Zarządu Osiedla
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CZY STRAŻ MIEJSKA
 JEST POMOCNA W WALCE ZE SMOGIEM? 

Jak wynika z danych czystość powietrza w Polsce zależy przede wszystkim od każdego z nas.  
Dzieje się tak, ponieważ głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są gospodarstwa domowe i 
małe firmy (tzw. niska emisja). I to zarówno w przypadku pyłów zawieszonych w powietrzu, jak i 
emisji substancji rakotwórczych. Jakie mamy narzędzia, gdy w sąsiedztwie unosi się dym, który ma 
niepokojący zapach?

lefonicznie pod numer 986, najlepiej z podaniem 
konkretnego adresu, bądź e-mailem na adres: sm@
um.poznan.pl). To podstawa do przeprowadzenia 
interwencji. Następnie Straż Miejska wchodzi na 
nieruchomość z właścicielem. Niepoddanie się kon-
troli jest przestępstwem i jest zgłaszane na policję. 
Straż ma prawo do oględzin pieca i pobrania próbek 
popiołu. Może ukarać właściciela posesji, na terenie 
której spalane są zakazane materiały, mandatem w 
wysokości 500 zł bądź skierować sprawę do sądu.

Dominika Zenka-Podlaszewska

Od marca 2018 roku Straż Miejska w Poznaniu 
dysponuje mobilną stacją analityczną składu powie-
trza. Ponadto ma uprawnienia do tego, by z podej-
rzanego pieca pobrać próbki popiołu, które wysyłane 
są do badań w specjalistycznym laboratorium. Jak 
podaje rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Pozna-
niu, niedawne wyniki jednej z analiz wykazały, że w 
badanym piecu „palone były elementy drewniane 
pokryte farbami olejnymi”. W innych przypadkach 
oględziny ujawniły piec wypełniony płytami wió-
rowymi czy elementami starych okien. Gdy zatem 
w sąsiedztwie ktoś nas truje, należy zgłosić to te-

Fot.: Jerzy Górecki, źródło: https://pixabay.com/pl)
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Na Strzeszynie
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przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

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

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

3

Na Strzeszynie

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

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

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

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

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

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

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

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

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

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

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

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

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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Główną przyczyną zanieczyszczenia powie-
trza w Polsce jest “niska emisja”, czyli spaliny 
pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w 
gospodarstwach domowych. Sytuację dodatko-
wo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urzą-
dzeniach nie spełniających żadnych norm emisji 
spalin. Szacuje się, że w kraju użytkowanych jest 
ok. 3 milionów takich “kopciuchów”. 

Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce 
wynika w głównej mierze z ogrzewania domów 
za pomocą węgla i innych paliw stałych, często 
w piecach nie spełniających żadnych standardów 
emisyjnych. W piecach tych można spalić nie tyl-
ko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwy-
kłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał 
węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, 
chloru czy popiołu. W wielu krajach węgiel tego 
typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprze-
dawany, właśnie ze względu na jego bardzo nega-
tywny wpływ na jakość powietrza. W Polsce nie-
stety nie istnieją ŻADNE normy dla jakości węgla 
sprzedawanego gospodarstwom domowym.

Najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza:

GOSPODARSTWA DOMOWE
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza 

w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, czyli go-
spodarstwa domowe. Odpowiadają one za pra-
wie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego, 
większość (ok. 85%) emisji WWA i praktycznie 
100% bardzo toksycznego „koktajlu” związanego 
z nielegalnym spalaniem tworzyw sztucznych.

Jest to tzw. niska emisja powierzchniowa (na-
zwa pochodzi od niskich kominów, nie od ni-
skiego poziomu zanieczyszczeń!), czyli produkty 

spalania węgla, drewna a nierzadko śmieci w do-
mowych piecach, kotłach i kominkach najróżniej-
szych typów przyczyniające się w głównej mierze 
do tak złego stanu polskiego powietrza.

Według szacunkowych danych co roku w 
Polsce sprzedawanych jest ok. 200 tys. kotłów na 
węgiel, a większość z nich (ok. 70%) to kotły o 
bardzo złych parametrach emisyjnych. Ich potocz-
na nazwa stosowana w branży kotlarskiej – „kop-
ciuchy” – mówi sama za siebie. Są to urządzenia, 
które nie powinny być dopuszczone do obrotu 
rynkowego.

BRAK NORM WĘGLA, 
BRAK NORM EMISYJNYCH
Niestety, w naszym kraju nie obowiązują obec-

nie normy jakości węgla, ani normy emisyjne 
urządzeń grzewczych. W rezultacie w polskich 
domach można palić najgorszej jakości pali-
wem w prymitywnych urządzeniach, co skutkuje 
ogromną emisją wymienionych wyżej zanieczysz-
czeń.

Udział najgorszych gatunków węgla w rynku 
detalicznym szacuje się na ok. 10% (masowo), ale 
to właśnie te niecałe 10% generuje bardzo znaczną 
część niskiej emisji.

PALENIE ŚMIECI
Proceder spalania śmieci, choć szkodliwy 

i nielegalny, jest niestety w Polsce powszechny, 
od najmniejszych miejscowości po ścisłe centrum 
Warszawy. Świadomość jego szkodliwości jest nie-
wielka, kary śmiesznie niskie (drobne mandaty), 
i w praktyce nie do wyegzekwowania. Wciąż nie 
ma też wystarczającej presji społecznej na osoby 
spalające odpady.

Skąd się bierze smog? 
(skrót artykułu z portalu www.polskialarmsmogowy.pl) 
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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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PALENIE DREWNEM
Warto też odnieść się do często spotykanej 

opinii, że drewno jest czystym, ”ekologicznym” 
paliwem. Jest to nieprawda. Jeśli chodzi o emisję 
zanieczyszczeń (PM2,5, WWA), drewno bywa 
porównywalne ze średniej jakości węglem – wie-
le jednak zależy od pieca czy kominka, sposobu 
spalania, konkretnego paliwa. Faktem jest jednak, 
że np. w Warszawie dogrzewający się kominkami 
mieszkańcy zamożnych dzielnic oddychają często 
dużo gorszym powietrzem niż mieszkańcy ”blo-
kowisk” ogrzewanych przez miejską sieć ciepłow-
niczą.

Przekroczenia dopuszczalnych wartości wy-
stępują najczęściej w okresie zimowym. Ma to 
związek ze zwiększoną emisją pyłu powstającego 
przy spalaniu paliw stałych w celach grzewczych, 
w szczególności pochodzącą z indywidualnego 
ogrzewania budynków. Według ocen wojewódz-
kich inspektoratów ochrony środowiska ten ro-
dzaj emisji (91% wskazań) jest główną przyczyną 
występowania stężeń przekraczających dobowy 
poziom dopuszczalny. Podobnie jest w przypadku 
zanieczyszczena benzo[a]pirenem – jako główne 
źródło wskazano indywidualne ogrzewanie bu-
dynków (96% wskazań).

TRANSPORT
Poważnym źródłem zanieczyszczeń jest trans-

port, czyli pojazdy spalinowe. W polskich mia-
stach na 1000 mieszkańców przypada obecnie 
więcej aut niż w wielu miastach Europy Zachod-
niej, dodatkowo są to często pojazdy stare i emitu-
jące bardzo duże ilości zanieczyszczeń.

Najbardziej uciążliwe są pojazdy z silnikami 
diesla, odpowiadają one za znaczną część całko-
witej emisji pyłu zawieszonego, a także za pewną 
część emisji WWA. Ogólnie, motoryzacja jest też 
głównym źródłem tlenków azotu oraz całej gamy 
tzw. lotnych substancji organicznych (volatile or-
ganic compounds – VOC). Oprócz tego, co wyla-
tuje z rur wydechowych, mamy też do czynienia 
z pyłem pochodzącym ze startych opon i klocków 
hamulcowych.

PRZEMYSŁ
Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest rów-

nież przemysł, w tym głównie energetyka węglo-
wa. Niewątpliwie zakłady, takie jak huty, koksow-
nie czy elektrownie cieplne, znacząco wpływają na 
emisję zanieczyszczeń, a szczególnie metali cięż-
kich, tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu 
zawieszonego. 

Warto podkreślić, że to od konkretnego miej-
sca, pory roku, a nawet pory dnia zależy co stano-
wi najbardziej uciążliwe źródło zanieczyszczeń. 
Ogromne znaczenie ma m.in. to, czy i czym palą 
w piecach sąsiedzi naszych pacjentów, jak blisko 
od ruchliwej drogi mieszkają oraz od lokalizacji 
zakładów przemysłowych w okolicy ich miejsca 
zamieszkania.

Pełny tekst artykułu dostępny na: https://www.
polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/

smog/szczegoly,skad-sie-bierze-smog,18.html
Dziękujemy redakcji portalu za możliwość 

wykorzystania artykułu.

SPROSTOWANIE
W artykule pod tytułem „POŁĄCZYŁA NAS ZIELONA PASJA”, który znalazł się w poprzednim 

numerze gazetki Na Strzeszynie (nr 2/2018) omyłkowo nie zostało zamieszczone nazwisko jednego z 
autorów artykułu – pani Małgorzaty Bogusławskiej. Pani Małgorzata Bogusławska od początku jest bar-
dzo mocno zaangażowana w organizację Weekendu Otwartych Ogrodów, dlatego też w imieniu redakcji 
przepraszamy za pomyłkę i pominięcie jej nazwiska jako jednego z autorów artykułu.

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Redaktora naczelnego
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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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WAŃKOWICZA – TYLKO CHODNIK 
CZY RÓWNIEŻ ŚCIEŻKA ROWEROWA?

Po wielu latach starań w końcu udało się do-
prowadzić do budowy chodnika od ulicy Tołstoja 
do Biskupińskiej. Inwestycja tak długo oczekiwa-
na przez mieszkańców jest już właściwie ukończo-
na. Nasuwa się jednak pytanie kto i w jaki sposób 
może z niej korzystać? Zgodnie z intencją Zarządu 
i Rady Osiedla inwestycja miała polegać na budo-
wie ścieżki pieszo-rowerowej. Jednakże w trakcie 
dokonywania koniecznych uzgodnień Oficer Ro-
werowy (stanowisko zlikwidowane w 2018 roku) 
narzucił zaprojektowanie jedynie chodnika, na-
tomiast ruch rowerowy skierował z powrotem na 
ulicę Wańkowicza. Było to sprzeczne z intencjami  
i wnioskami Zarządu i Rady Osiedla, jednakże w 
tamtym momencie nie udało się odpowiedzial-
nych urzędników przekonać do zastosowania in-
nego rozwiązania. Widząc jednak pilną potrzebę 
skomunikowania Starego Strzeszyna z pozostałą 

częścią osiedla, w szczególności w kontekście za-
pewnienia bezpiecznej drogi do szkoły dzieciom, 
jak również aby nie utracić przyznanych środków 
grantowych została podjęta decyzja o realizacji in-
westycji. Czy to oznacza, że rowerzyści nie mogą z 
niej korzystać? Mogą, jednakże nie w każdej sytuacji. 
Na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisami, ze ścieżki 
mogą korzystać dzieci do lat 10-ciu poruszające się 
na rowerze oraz towarzyszący im opiekunowie. 

Pragnę jednak w tym miejscu wszystkich miesz-
kańców osiedla zapewnić, że w najbliższym czasie 
zamierzamy wystąpić w wnioskiem, aby istniejący 
chodnik otrzymał status chodnika z dopuszczonym 
ruchem rowerowym. Do tego czasu pozostaje nam 
użytkowanie istniejącej ścieżki zgodnie z przepisami, 
ale też i ze zdrowym rozsądkiem.

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla 

Fot.: Małgorzata Szymaniak


