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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu wielu pięknych chwil, 

przeżywanych wspólnie z bliskimi w radości, spokoju 
i zdrowiu. Niech będzie to czas spędzony bez pośpiechu, 

troski i zmartwień, wypełniony rodzinnym ciepłem 
i wzajemną życzliwością.

Życzymy również aby Nowy 2019 Rok 
był dla Państwa szczęśliwy, obfitował w sukcesy 

oraz żeby pogoda ducha nigdy Państwa nie opuszczała.
Redakcja Gazetki Na Strzeszynie
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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 ostatni już w tym roku numer naszej osiedlowej gazetki. Koniec roku to czas podsu-

mowań, stąd też znajdziecie w nim podsumowanie prac Zarządu Rady Osiedla. Wiele potrzebnych i koniecznych 
inwestycji udało się w mijającym roku zrealizować – modernizacja boisk przy ulicy Krajeneckiej i Jeziorańskiej, 
wymiana nawierzchni na ul. Hezjoda (I etap), budowa chodnika wzdłuż ulicy Wańkowicza, czy też rozpoczę-
ta modernizacja nawierzchni w „Miasteczku Ruchu” na terenie rekreacyjnym pomiędzy ulicami Owidiusza i 
Horacego. To tylko kilka z nich. To także czas planowania i wytyczania kierunków na kolejny rok, dlatego też 
postanowiliśmy zamieścić w numerze informację o planowanych dla naszego osiedla wydatkach z budżetu mia-
sta. Zamykając ten numer nie mamy gwarancji, że zaplanowane środki na pewno trafią na Strzeszyn, jednakże 
uznaliśmy, iż warto Państwu przybliżyć jak do naszego osiedla i jego problemów odnoszą się rządzący naszym 
miastem. Dzięki tej publikacji będziecie mogli również sprawdzić z początkiem nowego roku, czy plany budże-
towe stały się faktycznymi pozycjami budżetu oraz ocenić realność poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych w 
kontekście przeznaczanych na nie w poszczególnych latach środków. 

W imieniu redakcji dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i przyczynili się do wydania kolej-
nego 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/

PODSUMOWANIE PRAC  ZARZĄDU RADY OSIEDLA STRZESZYN.
NAJWAŻNIEJSZE  DZIAŁANIA  

ZARZĄDU RADY OSIEDLA STRZESZYN W 2018 R.

W związku z kończącym się rokiem dziękuję za wspólną pracę Członkom Zarządu  Rady Osiedla 
oraz współpracującym z nimi Członkom Rady Osiedla. Szczególne podziękowania składam 
także osobom nie będącym Członkami Rady Osiedla - Małgorzacie Szymaniak oraz Maciejowi 
Pawłowskiemu, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się  w prace Zarządu. 

Zgodnie ze Statutem Rady Osiedla Strzeszyn Za-
rząd jest organem wykonawczym Osiedla i reali-
zuje bieżące zadania Osiedla, a w szczególności 
uchwalony plan wydatków Osiedla. W roku 2018 
zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa chodnika  przy ul.   Wańkowicza.
2. Remont boiska przy ulicy Krajeneckiej.  
3. Remont boiska przy ulicy Jeziorańskiej.
4. Remont  ścieżek w miasteczku Ruchu Dro-

gowego przy ul.   Horacego/Owidiusza
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5. Remont ulicy Hezjoda – I etap.
6. Wykonanie planu  budowy i rozwoju syste-

mu monitoringu na Osiedlu – pierwsza in-
stalacja kamer w 2019 r. 

7. Zarząd opracował projekty dla niżej wymie-
nionych działań i inwestycji:
-  Strefa Seniora przy ulicy Homera/Owidiu-

sza, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie- 
realizacja w 2019r.

-  Budowa  boiska wielofunkcyjnego przy 
ulicach Homera/Owidiusza wraz z infra-
strukturą towarzyszącą .  

- Chodnik  wzdłuż  ulic Owidiusza i Horace-
go wraz  ławkami , strefą aktywności, prze-
niesienie boiska do siatkówki plażowej  - 
projekt Rekreacja na Strzeszynie III będzie 
realizowany w roku 2019r.

-  Opracowanie zakresu prac utrzymaniowych 
na obiektach powierzonych Radzie Osiedla.

-  Projekt budżetu Rady Osiedla na rok 2019r.
-  Wniosek o zmianę Miejscowego Planu 

Zagospodarowania  Przestrzennego Ko-
szalińska/Hezjoda (zachowanie istniejącej 
powierzchni parku przy ul.  Homera).

8. Projekty w opracowaniu:
-  Budowa ulicy Wańkowicza  wraz z par-

kingami,  chodnikiem  i odwodnieniem 
(na odcinku przy Kościele).

-  Projekty przyłączy energetycznych na tere-
nach powierzonych w zarząd  Radzie Osie-
dla  -  realizacja w 2019r.

-  Projekt modernizacji systemu wentylacji 
w szkole przy ulicy Hezjoda 15.

-  Projekt rozbudowy Przedszkola nr 121 
przy ulicy Biskupińskiej wraz z nowym 
placem zabaw.

-  Koncepcja powiększenia terenu działki 
oświatowej dla Szkoły przy ulicy Hezjoda 15.

Poza wymienionymi  działaniami przedstawiciele 
Zarządu uczestniczą we wszystkich spotkaniach, 
o których są powiadamiani oraz czynią starania, 
aby pozyskiwać informacje dotyczące kluczowych 
inwestycji dla Osiedla,  w szczególności:

Boisko - ul. Jeziorańska Boisko - ul. Krajenecka

Wańkowicza - chodnik

Fot.: W.Bratkowski Fot.: W.Bratkowski

Fot.: W.Bratkowski
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- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

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

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

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

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

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

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

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

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

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

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

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

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

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

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

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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1. Budowa osiedla TBS.
2. Budowa  odcinka ulicy Literackiej na odcin-

ku od Poetyckiej do Biskupińskiej.
3. Budowa Parkingu P&R przy ulicy Biskupiń-

skiej.
4. Budowa wiaduktu Golęcińskiego/Koszaliń-

skiego.
5. Opracowanie planu zagospodarowania prze-

strzennego dla Starego Strzeszyna.
6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz 

deszczowej dla Starego Strzeszyna.
7. Budowa parkingów przy stacjach Kolei Me-

tropolitalnej.
8. Rozwój obsługi Osiedla przez Komunikację 

Zbiorową –nowe linie.
9. Budowa Nowej Szkoły na Osiedlu.
10. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

uczestników ruchu , szczególnie w rejonie 
skrzyżowań: Literacka/Owidiusza, Kosza-
lińska/Literacka, Koszalińska/Ż. Wyklętych, 
Koszalińska/Biskupińska, Biskupińska/Wań-
kowicza.

Członkowie Rady Osiedla  i Zarządu Osiedla pra-
cują również przy opracowaniu i realizacji projek-
tów ponad osiedlowych:
- Szlakiem Trzech Jezior Rusałka-Strzeszynek-
-Kiekrz  Plażojada I oraz Plażojada II.
- Zagospodarowanie Ośrodka Policyjnego w Kie-
krzu.
- Zagospodarowanie Golęcina.

W imieniu Zarządu  Osiedla oraz swoim składam 
wszystkim Mieszkańcom serdeczne podziękowa-
nia za głosy oddane na projekt Plażojada II.

Życzę  Wszystkim spokojnych, radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego 
Roku.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Wojciech Bratkowski

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA STRZESZYNIE

Na czas budowy kanalizacji w ulicy Biskupiń-
skiej czeka nas szereg tymczasowych zmian w ko-
munikacji miejskiej. 

1. Uruchomiona zostanie nowa linia autobu-
sowa nr 107, która ma posłużyć przede wszystkim 
dzieciom dojeżdżającym ze Starego Strzeszyna do 
Szkoły Podstawowej nr 1. Pętla końcowa znajdo-
wać się będzie na Strzeszynku, także po raz pierw-
szy Strzeszyn Grecki zostanie również połączony 
komunikacją miejską z plażą nad jeziorem Strze-
szyńskim. 

2. Linia 60 nie będzie wjeżdżać na Strzeszyn i 
pętlę końcową będzie mieć na końcu ulicy Strze-
szyńskiej. 

3. Linia 68 dojedzie w końcu na Strzeszyn Sta-
ry (ul. Biskupińska). 

4. Zmiany obejmą też linię nocną 246 (por. 
schemat).

Natomiast stałą i bardzo dobrą zmianą w ko-
munikacji jest przedłużenie linii 170 do ronda 
Czapskiego od stycznia 2019 roku. Niestety od-
będzie się to w zamian za skrócenie godzin kur-
sowania tej linii do 20:00, ale Zarząd Transportu 
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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
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Finansowanie: środki zdobyte dzięki głosom 
mieszkańców, wnioskodawcy: H. Bratkowska i 
staranie Zarządu Osiedla w ramach Poznańskie-
go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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Miejskiego (ZTM) utrzymuje, że przeprowadzone 
badania wykazały, iż obłożenie linii w tych godzi-
nach było znikome. Na razie nie udało się nam 
przeforsować uruchomienia kursów linii nr 170 w 
soboty i w niedziele, ale będziemy prowadzić dal-
sze rozmowy z ZTM. Zachęcamy też Państwa do 
wysyłania uwag nt. funkcjonowania komunikacji 
miejskiej na Strzeszynie na adres: ZTM, ul. Ma-
tejki 59, 60-770 Poznań lub ztm@ztm.poznan.pl. 
To pomoże nam negocjować lepsze rozwiązania 
komunikacyjne dla Strzeszyna.

Dominika Zenka-Podlaszewska
Zarząd Osiedla Strzeszyn

PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA 
NA 2019 R. – CO DLA STRZESZYNA?

W listopadzie opracowano 
projekt budżetu miasta na 2019 
rok. Jak podają służby miasta 
„W 2019 roku według projektu 

do kasy Poznania wpłynie 3 mld 755 mln zł, zaś 
wydatki wyniosą 4 mld 281 mln zł, z czego ponad 
miliard zł na inwestycje. Najwięcej pieniędzy prze-
znaczonych będzie na drogi i komunikację zbioro-
wą. Wzrosną wydatki na oświatę, bezpieczeństwo 
mieszkańców i na kulturę. Po raz kolejny większe 
będą też wpływy z podatków PIT i CIT” Najbar-
dziej interesujące jednak jest, co w projekcie bu-
dżetu miasta zaproponowano dla Strzeszyna.  
Po analizie dokumentu można w nim odnaleźć 4 
zadania, które są skierowane konkretnie dla na-

szego osiedla. Z czego jedno zadanie to działania 
realne już w 2019 r., pozostałe zadania są projek-
towe, ale bardzo cieszą. Są wstępem do powstania 
kluczowych dla Strzeszyna inwestycji.
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1) P121/P/005 „Przedszkole nr 121 – rozbu-
dowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały” – 
kwota 1.900.000 zł. Zadanie to rzeczywista rozbu-
dowa przedszkola przy ulicy Biskupińskiej w roku 
2019, powstanie tam również nowy plac zabaw;

2) ZDM/P/073 „Przebudowa układu komu-
nikacyjnego w ciągu DK 92 – węzeł Wola i wę-
zeł Koszalińska” – w projekcie budżetu na 2019 
przewidziano kwotę 1.152.030 zł, na kolejne lata 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidzia-
no 4 mln w 2020r i łącznie 56 mln na lata 21-22. 
Zgodnie z tymi danymi w 2022 roku powinien 
stanąć wiadukt w ciągu ulicy Lutyckiej. Świetna 
wiadomość!

3) OW/P/006 „Budowa szkoły na Strzeszy-
nie” – w roku 2019 przewidziano 500.000 zł, to 
kwota na projektowanie nowego obiektu. Jeszcze 
nie ma lokalizacji, ale przeznaczenie w budżecie 
kwoty na projekt sugeruje, że ostateczna decyzja 
zapadnie w ciągu 2019 roku. W WPF zapisano na 
lata 2020/2021 łączną kwotę 35 mln. Wg tych da-
nych moglibyśmy spodziewać się na Strzeszynie 
drugiej szkoły w roku 2021. To bardzo dobrze!

4) ZTM/P/040 „Rozbudowa infrastruktu-
ry transportu publicznego w rejonie Strzeszyna 
i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu” – w 2019 r. 
kwota 350.000 zł. W WPF opis zadania posiada 
jeszcze dopisek „…integracja publicznego trans-
portu zbiorowego autobusowego i kolejowego 
oraz parkingu typu P+R”, w 2020 r. Przeznaczono 
na nie dodatkowe 650.000 zł. Zadanie obejmować 

ma przygotowanie przystanku kolei metropoli-
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Źródła:
http://www.poznan.pl/mim/bm/news/samorzad,c,16/jest-go-
towy-projekt-budzetu-na-2019-rok,126068.html
„Projekt budżetu 2019 Miasta Poznania” opublikowany na 
stronie: http://bip.poznan.pl/bip/budzet-2019,doc,1003,3741/
budzet-2019-r-projekt-budzetu-miasta,90927.html
http://www.poznan.pl/mim/info/news/listopadowa-sesja-ra-
dy-miasta,111740.html

Dominika Zenka-Podlaszewska

Na naszym osiedlu pojawia się coraz więcej inicjatyw sportowych! Jest to szansa dla każdego z nas, 
aby rozwijać, pogłębiać nasze pasje, zainteresowania, a także zacząć dbać o swój organizm. Oto kilka 
inicjatyw sportowych, w których warto wziąć udział!

ROZWIJAJ SIĘ – TO TWÓJ CZAS!

1. ZUMBA
Zajęcia z Zumby odbywają się w każdy piątek 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy 
Hezjoda 15, o godzinie 18:30 i trwają 60 minut. 
Prowadzi je Pani Ania, licencjonowany instruktor 
zumby od trzech lat. Zumba to połączenie tańca 
i fitnessu, najczęściej przy muzyce latynoskiej. Za-

lecana jest dla każdego, a przedział wiekowy jest 
bardzo duży - od nastolatków po seniorów. Można 
spalić dużo kalorii, a przy tym dobrze się bawić 
oraz poprawić wydolność fizyczną swojego orga-
nizmu. Serdecznie zapraszamy!
Zajęcia z Zumby na wesoło 



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)
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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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2. STREETWORKOUT MEETING POZNAŃ
Jest to liczna grupa nastolatków w wieku od 15 
do 17 roku życia, którzy kochają Streetworkout. 
Poprzez ćwiczenia, chcą rozwijać się jak najmoc-
niej, trenując nawet do trzech godzin dziennie. 
Robią to co kochają, a do tego świetnie wyglądają! 
Nawet się zrymowało. Chłopaki posiadają swój 
własny kanał na platformie Youtube.com pod 
nazwą SWP Workout. Można tam obejrzeć filmy 
z treningów, a także treningowe vlogi czy wska-
zówki. Serdecznie zapraszamy na plac za rondem 
im. Józefa Czapskiego ! 

3. EKSTRALIGA STRZESZYŃSKA
Dnia 7.12 o godzinie 19:00 w Auli przy ulicy 
Hezjoda doszło do zakończenia sezonu Ekstra-
ligi Strzeszyńskiej. Frekwencja dopisała, nagrody 
zostały rozdane i… od nowego sezonu zostało 
zapowiedziane utworzenie sportowej sieci mar-
ketingowej, a także utworzenie stowarzyszenia! 
Każdy z zawodników otrzyma kartę rabato-
wą do wybranych sponsorów ze zniżką na cały 
asortyment! Nowy sezon rusza już z początkiem 

Fot.: M.Dyśko Fot.: M.Dyśko

Fot.: M.Dyśko

kwietnia przyszłego roku i będzie zrzeszał piłkarzy 
z roczników 1993-2003.  Zapraszamy do wspólnej 
gry oraz na Facebooka: Ekstraliga Strzeszyńska!

Maksymilian Dyśko
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JESIENNY FESTYN OSIEDLOWY
– 17 LISTOPADA 2018 R.

PODSUMOWANIE

Za oknem niedługo zima, a my podsumowuje-
my nasz Jesienny Festyn Osiedlowy, który  powoli 
staje się tradycją. Mamy nadzieję, że skorzystali-
ście przynajmniej z kilku atrakcji i czekacie na 
kolejny festyn. Dla tych którzy nie byli - krótkie 
podsumowanie, dla tych którzy byli - krótkie 
przypomnienie.

Festyn obfitował w różnego rodzaju warsztaty. 
Na  warsztatach plastycznych dzieci tworzyły za-
bawki, ocean w butelce i magnesy na lodówkę. W 
kąciku zdrowia mogliśmy przygotować i spróbo-
wać zdrowych, orzeźwiających, wzmacniających 
koktajli.

Dla najmłodszych uczestników imprezy czyn-
na była strefa maluszka i strefa sensoryczna  z za-
bawami i eksperymentami sensorycznymi, gdzie 
w przestrzeni pełnej barw, zapachów, faktur dzieci 
mogły się bawić i trochę brudzić.

W laboratorium mydlarskim - dzieci wykony-
wały małe, kolorowe mydełka z bazy glicerynowej, 
ozdobiały je ziarenkami kawy, dodawały  olejki za-
pachowe. Dowiedziały się też, dlaczego warto myć 
ręce i jak produkowane jest mydło.

Dla miłośników bębnów przewidziano znako-
mite warsztaty bęniarskie

Kto lubi tańczyć mógł uczestniczyć w warszta-
tach hip-hop i break dance z Piotrem Szwarcem, 
uczestnikiem programu You Can Dance i Mam 
Talent, jurorem konkursów tanecznych lub w 
otwartych warsztatach tanecznych techniki tańca 
jazzowego i nowoczesnego prowadzonych  przez 
Kingę Staut szkoloną w PINEAPPLE DANCE 
STUDIO w Londynie.

Możliwe były indywidualne konsultacje wo-
kalne dla dzieci i dorosłych wg Modern Vocal 
Technique: pod względem badania kondycji głosu 
i diagnozy błędów emisyjnych.

Osoby, które lubią spokojniejszy tryb spędza-
nia wolnego czasu chętnie korzystały z otwartej 
lekcji szachowej. Na poszukiwaczy zagadek cze-
kały dwa mobilne escape roomy o tematyce woj-
skowej.

Całość uprzyjemniły nam występy taneczno 
– wokalne Warsztatowni  Artystycznej i Przysta-
ni Artystycznej. Wysłuchaliśmy  również uczty 
muzycznej w postaci koncertu jazzowego Oskara 
Stabno i Zofii Marcinkowskiej. Warto dodać, że 
Oskar Stabno grał z Leszkiem Możdżerem i inny-
mi polskimi jazzmenami, zaś Zofia Marcinkow-
ska zajęła I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie 

Fot.: M.Ćwiertnia Fot.: M.Ćwiertnia
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- 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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Artystycznym „Chartynka”, dwukrotnie 
na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
Filmowej oraz Grand Prix w Ogólno-
polskim Konkursie Piosenki  Obcoje-
zycznej.

Obejrzeliśmy również bardzo cie-
kawy spektakl: „O rogalach świętomar-
cińskich”, który był niecodziennym spo-
tkaniem z poznańską legendą. Podczas 
spektaklu przenieśliśmy się bowiem 
w odległe czasy na nie tak odległą uli-
cę Święty Marcin. Poznaliśmy historię, 
dzięki której co roku w Poznaniu obja-
damy się rogalami świętomarcińskimi. 
Dowiedzieliśmy się też, kim był Święty 
Marcin i co miał wspólnego z pewnym 
wyjątkowym piekarzem, który postano-

 Fot.: Dominika Zenka Podlaszewska

Fot.: M.Ćwiertnia

Fot.: M.Ćwiertnia

wił zrobić coś bardzo dobrego dla innych ludzi. 
Do zabawy porwała nas muzyka, taniec i zupełnie 
nowe piosenki przygotowane specjalnie na tę oka-
zję przez Pana Przemka Mazurka.

W obsadzie  spektaklu znaleźli się: 
Karolina Ociepka – prowadzenie, śpiew, bara-

ban, tara
Przemek Mazurek – gitara, śpiew
Dariusz Brodowski – akordeon, gitara
Szymon Żurowski – skrzypce
Michał Sobieralski – gra aktorska, klarnet
Magdalena Woskowicz – taniec
Na  Festyn zawitali również harcerze z poka-

zem pierwszej pomocy, ale również z pomocą dla 
żołądka. Na głodnych czekała harcerska grochów-
ka oraz chleb ze smalcem i kiszonymi ogórkami.

Nie zabrakło malowania buziek dzieciom. Ca-
łość uświetnił Fire Show, który oglądaliśmy na pa-
tio. Punktem kulminacyjnym było losowanie KIA 
NA WEEKEND od naszego sponsora –firmy KIA 
Marvel z ul. obornickiej.

Dziękujemy za liczne Wasze przybycie i zapra-
szamy za rok. Jeżeli macie sugestie co do zmiany 
formy lub treści - czekamy na Wasze opinie. Dzię-
kujemy naszym partnerom oraz sponsorom. 

Serdeczne podziękowania składamy również Pani 
Dyrektor Heleny Paszkiewicz oraz pracownikom Szko-
ły Podstawowej Nr 1 za współorganizację festynu.

Małgorzata 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
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JAK I KIEDY PALIĆ  W KOMINKU CZY W PIECU?
Palenie drewnem w kominku kojarzy się więk-

szości z nas z ciepłem domowego ogniska. I z re-
laksem. Tymczasem spalanie drewna przyczynia 
się znacząco do powstawania smogu. Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego dnia 18.12.2017 
roku podjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w spra-
wie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, 
ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
Oznacza to między innymi WPROWADZENIE 
ZAKAZU stosowania paliw stałych w obiektach 
wyposażonych równolegle w inny system ogrze-
wania  nieoparty o spalanie paliw stałych w dniach 
następnych po dniu, w którym stwierdzono prze-

JAK EFEKTYWNIE SPALAĆ WĘGIEL I DREWNO?

kroczenie normy dobowej PM10 i prognozuje się 
utrzymanie stężeń przekraczających normę dobo-
wą dla pyłu PM10. 

Innymi słowy, przed rozpaleniem kominka 
powinniśmy sprawdzić, czy nie zostały przekro-
czone normy dobowe PM10: https://powietrze.
poznan.wios.gov.pl/komunikaty

Kiedy sprawdzimy jakość powietrza i okaże się, 
że można palić w kominku, warto zrobić to w taki 
sposób, aby jak najmniej przyczyniać się do po-
wstawania smogu. A o tym jest następny tekst.

Dominika Zenka-Podlaszewska

źródło: WIOŚ Poznań

Skrót na podstawie „NOWOCZESNE PALE-
NIE WĘGLEM I DREWNEM podręcznik domo-
wego palacza” ze strony www.czysteogrzewanie.pl. 
Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie 
Autorstwa 4.0 (https://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/deed.pl) 

Cały dym, sadza i smoła powstają̨ z substancji lot-
nych, które nie zostają ̨spalone. Są ̨wysmażane z węgla 
lub drewna i odlatują ̨kominem, bo w palenisku brak 
jest dostatecznie wysokiej temperatury lub powietrza, 

by mógł nastąpić ́zapłon i należyte dopalenie. Winna 
temu jest technika palenia, którą̨ powszechnie stosuje-
my. Podpalamy stertę ̨paliwa od spodu.

Jest kilka sposobów, by spalać́ węgiel i drewno 
bez kopcenia, czyli dopalać́ prawie wszystkie lotne 
składniki tych paliw. To jednocześnie oszczędność́ 
pieniędzy (na jakieś́ 30% można zwykle liczyć) 
i o ponad połowę niższa emisja zanieczyszczeń́. 

Metoda I: dokładanie mniej, ale częściej – 
to najprostsze, co można zrobić́, by uniknąć́ naj-
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Źródło: www.czysteogrzewanie.pl, 

gorszego marnotrawstwa. Mniejsze dokładki nie 
powodują ̨ zaduszenia płomieni a gazy uwalniane 
ze świeżej porcji paliwa natychmiast zaczynają̨ 
się̨ palić, bowiem w palenisku stale panuje dosta-
tecznie wysoka temperatura. Jest to sposób prosty, 
właściwie naturalny np. w piecach kuchennych czy 
kominkach – tam, gdzie nie da się̨ nałożyć́ na raz 
bardzo dużych ilości paliwa. Byłby raczej uciążli-
wy w kotłach centralnego ogrzewania, ponieważ̇ 
wymagałby częstych wizyt w kotłowni. 

Metoda II: dokładanie od boku (palenie 
kroczące). Przed dołożeniem porcji paliwa, żar 
na ruszcie przegarnia się̨ na jedna ̨ jego stronę,̨ 
po czym na pustą część́ rusztu dorzuca się̨ świe-
żego paliwa. Żar nie zostaje zaduszony zimnym 
paliwem, leży ono obok niego i pomału się̨ pod-
grzewa, więc uwalniane z niego gazy mają możli-
wość́ się palić. 

Dokładając od boku da się̨ na raz dołożyć́ 
znacznie większą̨ ilość́ paliwa niż̇ przy dokładaniu 
małymi porcjami, dlatego ta metoda powinna się 
lepiej sprawdzić́ w kotłach centralnego ogrzewa-
nia, o ile tylko miejsce na ruszcie pozwala ją wy-
godnie zastosować́. 

Metoda III: cykliczne rozpalanie od góry. Pali-
wo ładuje się̨ w dużej ilości na raz a potem podpala 
od drugiej strony niż̇ nas nauczyło doświadczenie 
życiowe. Skutek jest taki, że ogień́ 
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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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SĄ PIENIĄDZE NA TWÓJ NOWY, LEPSZY PIEC!

Głównym źródłem zanieczyszczenia powie-
trza w Polsce są piece w domach jednorodzinnych 
i małych firmach (tzw. niska emisja), o czym pi-
saliśmy już w nr 3/2018, s.13-14 biuletynu „Na 
Strzeszynie”. Jednym ze sposobów na zmniejszenie 
smogu jest wymiana źródeł ciepła na bardziej eko-
logiczne. Dlatego w trosce o zdrowie nas wszyst-
kich warto modernizować domowe i wspólnotowe 
kotłownie. Wiąże się to oczywiście z dużymi kosz-
tami. Na szczęście istnieją programy dofinanso-
wań do takich działań. 

Pierwszy program, to poznańska „Kawka Bis”. 
Jest to program likwidacji emisji zanieczyszczeń. 
O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fi-
zyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, 
przedsiębiorcy, oraz jednostki sektora finansów 
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi. Kawka Bis zapewnia środki 
na zamianę źródeł ciepła opalanych węglem na 
inne, bardziej ekologiczne, np. gaz. Dofinansowa-
nie może wynieść do 6.000 zł. Warto podkreślić, 
że w zeszłej edycji nie wykorzystano wszystkich 
środków, zatem szanse na uzyskanie dofinansowa-
nia, po spełnieniu wszystkich warunków formal-
nych, są bardzo duże.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a, kaw-
ka@um.poznan.pl, tel. 61 878 40 53. 

Drugi program to ogólnokrajowy program 
„Czyste powietrze” realizowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Skierowany jest on do osób fizycznych będą-
cych właścicielami domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy 
budynku jednorodzinnego, a realizowany jest po-
przez dotację bądź niskooprocentowaną pożyczkę. 
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów 
na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła, spełniających wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

• instalację odnawialnych źródeł energii (ko-
lektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

• montaż wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 
61 845 62 00 albo pod adresem ul. Szczepanow-
skiego 15 A, 60-541 Poznań, e-mail: biuro@wfos-
gw.poznan.pl. 

Opracowano na podstawie informacji zawar-
tych na stronach www.wfosgw.poznan.pl, https://
portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/o-progra-
mie, oraz http://www.poznan.pl/mim/main/infor-
macje-ogolne,p,40749,40750.html, dostęp w dniu 
7.12.2018 r.

Dominika Zenka-Podlaszewska

Źródło: www.czysteogrzewanie.pl, 
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Fot.: Wojciech  Bratkowski

Od ponad roku trwa budowa budynków 
mieszkalnych, a od paru miesięcy uzbrojenia wraz 
z drogami,  na osiedlu realizowanym przez Po-
znańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
(PTBS) pomiędzy ulicami Żołnierzy Wyklętych 
i Literacką.

Rozpoczęcie tej inwestycji odbyło się w świetle 
kamer, zwiastując same korzyści dla mieszkańców. 
(Szkoda, że Rada Osiedla nie została zaproszona 
na oficjalne rozpoczęcie budowy).

Pomijanie udziału Rady Osiedla w opiniowa-
niu  inwestycji na terenie całego Osiedla Strzeszyn 
ma niestety miejsce coraz częściej. Dlaczego nie 
zapytano Rady Osiedla o opinię w następujących 
sprawach:

1. Jak mają  przebiegać  ulice na osiedlu TBS 
– skutkowałoby to  zachowaniem jak największej 
ilości zieleni. 

2.  Jak ma działać tymczasowa organizacja ru-
chu w obrębie placu budowy – lokalizacja wjaz-
dów na budowę. Obecnie dojazd na plac budowy 
odbywa się,  jak widać codziennie, jak komu wy-
godnie,  bez poszanowania istniejącej ścieżki i te-
renów zielonych.

CZY  BUDOWA OSIEDLA TBS MUSI NISZCZYĆ 
ŚCIEŻKĘ ORAZ POBOCZE W ULICY LITERACKIEJ ?
CZY INWESTYCJA MUSI OZNACZAĆ DEWASTACJĘ ?

3.  Jaka ma być lokalizacja uzbrojenia - daje 
możliwość podłączenia lub nie, innych obiektów. 
Na przykład odwodnienia.

Bardzo duża  inwestycja, jaką  jest osiedle PTBS 
realizowana jest w obrębie żywej tkanki jaką jest ist-
niejące Osiedle Strzeszyn. Nieuwzględnianie wpływu 
tej inwestycji na funkcjonowanie jego Mieszkańców 
jest, w mojej opinii, dużym niedopatrzeniem. Prze-
bieg ścieżki wzdłuż ulicy Literackiej został wytyczony 
z poszanowaniem istniejącej zieleni. Cała praca Rady 
Osiedla na naszych oczach idzie w niwecz. Drzewa 
bez wymaganych pozwoleń są wycinane lub dewa-
stowane do tego stopnia, że same usychają. Infra-
struktura techniczna (wodno-kanalizacyjna i desz-
czowa) zapewniająca media nowym blokom została 
zaprojektowana po stronie istniejącej ścieżki, zamiast 
po drugiej stronie, gdzie oprócz dzikich krzaków nic 
nie ma. Sprzęt budowalny – wywrotki, koparki jeż-
dżą po ścieżce, której nośność nie jest przystosowana 
do takiego obciążenia. Realizujące prace firmy wy-
konawcze nie zwracają uwagi na to, że bezmyślnie 
niszczą wszystko i czują się wręcz bezkarne. Pomimo 
kierowanych uwag z każdym dniem wykazują się 
z coraz większym zuchwalstwem. Rowu meliora-
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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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cyjnego wzdłuż ulicy Literackiej już właściwie nie 
ma. Drzew zresztą też. Na przedstawionych zdję-
ciach widać skalę zniszczeń dokonanych w obrębie 
ścieżki oraz pobocza ulicy Literackiej, na odcinku 
od ulicy Hezjoda do Koszalińskiej.

W najbliższym czasie zamierzam wystąpić 
o oficjalną informację do zarządcy pasa drogo-
wego Zarządu Dróg Miejskich o wykaz wydanych 

pozwoleń na zajęcie  pasa drogowego na czas bu-
dowy osiedla PTBS. Odpowiedź znajdziecie Pań-
stwo w następnym numerze gazetki, ale również 
na oficjalnym profilu Rady Osiedla Strzeszyn: 
www.facebook.com/rostrzeszyn/ lub na stronie 
www.rostrzeszyn.pl

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Wojciech Bratkowski

WIADUKT GOLĘCIŃSKI – CO DALEJ?
22 listopada odbyły się konsultacje społeczne w 

sprawie budowy wiaduktu golęcińskiego. Zarząd 
Dróg Miejskich (ZDM) przedstawił dwa warianty 

budowy wiaduktu nad linią kolejową Poznań – 
Piła w ciągu ulicy Golęcińskiej wraz z przebudową 
okolicznego układu drogowego, które zamiesz-

Źródło: www.googleearth.com

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, 
że tematy w nim poruszone spotkają się z zainte-
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Źródło: www.zdm.pl

czamy poniżej. Powstanie wiaduktu w ciągu ulicy 
Golęcińskiej było jednym z najczęściej powtarza-
jących się postulatów, które zgłaszali mieszkańcy 
naszego osiedla podczas styczniowych konsultacji 
społecznych koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej 
w ciągu ulicy Lutyckiej (DK92). Podczas debaty 
dotyczącej wiaduktu golęcińskiego zgłoszonych 
zostało wiele uwag. Rada Osiedla również podję-
ła stosowaną uchwałę w przedmiotowej sprawie, 
którą zamieszczamy poniżej. Jak odniesie się do 
nich ZDM? Czy jest szansa, że prace nad tą inwe-
stycją będą dalej procedowane? Budowa wiaduktu 

golęcińskiego nie jest z pewnością antidotum na 
wszystkie problemy komunikacyjne Strzeszyna, 
ale z pewnością pomogłaby w usprawnieniu ko-
munikacji z i na nasze osiedle. Tym bardziej, jeśli 
ZDM uwzględniłby postulowane przez Mieszkań-
ców i Radę Osiedla zmiany w przedstawionych 
wariantach. Pozostaje liczyć na otwartość i zro-
zumienie katastrofalnej sytuacji komunikacyjnej 
naszego osiedla przez rządzących.

Małgorzata Szymaniak
Z-ca przewodniczącego Rady Osiedla 

UCHWAŁA NR LIII/326/VI/2018RADY OSIEDLA STRZESZYN
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zaopiniowana koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwały 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), uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Popiera się obie wersje budowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej jako dobre 

rozwiązania.



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
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2. Wnioskuje się o uzupełnienie układu drogowego o rozbudowę istniejącej jezdni, o dodatkowy pas 
jezdni jako niezależny buspas dla autobusów na odcinku od planowanego ronda przy ul. Literackiej 
do ul Niestachowskiej przyczyni się do likwidacji „wąskiego gardła”. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca 

Rady Osiedla Strzeszyn

/-/ Arleta Matuszewska

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STRZESZYN

w sprawie zaopiniowana koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej.

W wyniku odbytych konsultacji społecznych 22 listopada 2018 r. i przedstawionych koncepcji 
budowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej, Rada Osiedla uważa, że obie przedstawione 
wersje budowy wiaduktu są dobrymi rozwiązaniami. Ostateczna decyzja co do wyboru wariantu I lub 
II powinna zapaść na etapie dalszych procedur projektowych.  Jednocześnie wnosimy o konieczność 
rozbudowy istniejącej jezdni o kolejny pas ruchu umożliwiający utworzenie buspasa na odcinku od 
planowanego ronda przy ul. Literackiej do ul Niestachowskiej, co przyczyni się do likwidacji „wąskiego 
gardła”, które generuje zatory na tym odcinku  droge, w szczególności dla komunikacji zbiorowej.   

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla stanowiącym, 
że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie projektów inwestycji i przedsięwzięć 
jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Strzeszyn

/-/ Wojciech Bratkowski


