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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.
Coraz cieplej, chociaż pogoda nas nie rozpieszcza. Nie ma jednak powodu do zmartwienia. „Dużymi kroka-

mi” zbliżają się wakacje. Dla niektórych będzie to czas wypoczynku i podróży. Nie dla nowej Rady Osiedla, która 
rozpoczęła swoją działalność 17 kwietnia i to z wielkim zapałem. Zmienił się również skład redakcji. Witamy 
również nową Panią Martę Schmidt.

Pragnę podziękować  serdecznie Pani Arlecie Matuszewskiej i Panu Maciejowi Pawłowskiemu, którzy zakoń-
czyli pracę przy naszej gazetce, życzymy im wszystkiego najlepszego. 

Na łamach tego numeru będziecie mogli Państwo zapoznać się z rozpoczętymi przez Zarząd i Radę działa-
niami. Zapraszam również do cyklicznych spotkań: Żyj zdrowo, Śladami strzeszyńskich placówek oświatowych, 
czy zieleń wokół nas. Mamy również smutny artykuł o zaśmiecaniu naszego pięknego osiedla, warto zwrócić 
uwagę, nie chcemy żyć na wysypisku, nie o to nam chodzi.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wydania drugiego w tym roku numeru gazetki. Zapraszamy 
do współpracy i dzielenia się z nami ważnymi dla Państwa sprawami, tym co dla Państwa i naszego Osiedla  jest 
istotne. Prosimy o kontakt na naszą redakcyjną skrzynkę – redakcja.nastrzeszynie@gmail.com.

Przyjemnej lektury!!
Ewa Garasz

Redaktor naczelny

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA
• telefoniczny od poniedziałku do piątku godz. 8:00-16:00
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: 
Pani Małgorzata Bogusławska
Przewodnicząca Zarządu: PaniDominika Zenka Podlaszewska
- telefon: 61 624 63 11
• korespondencyjny:
Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań

• bezpośrednio na dyżurach:
czwartek, godz.18.00-19:00
Miejscem dyżurów jest 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 oraz na oficjalnym 
profilu fb: www.facebook.com/rostrzeszyn/

FESTYN - „Dzień Naszego Domu”

W dniu 18 maja 2019 roku 
w Domu Dziecka nr 3 przy ulicy 
Suwalskiej 197 odbył się festyn 
– Dzień Naszego Domu. Pod-
stawowym celem imprezy było 
podziękowanie Przyjaciołom 
za całoroczną pomoc i wsparcie. 
Rozpoczęliśmy od turnieju pił-
karskiego o Puchar Dyrektora 
Naszego Domu, który się odbył 
dzięki uprzejmości Rady Osie-
dla Strzeszyn na terenie orlika 
przy ulicy Krajeneckiej. O godzi-
nie 14.30 na terenach zielonych 
wokół domu dziecka dyrektor 
przywitał zebranych gości i roz-
począł się właściwy festyn. Były 
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gry i zabawy, turnieje, wielkie grillowanie, poka-
zy motocyklowe, przyjechali strażacy, odbył się 
pokaz tresury psów policyjnych. Dzieci objadały 
się lodami włoskimi, watą cukrową i popcornem. 
W części artystycznej nasi podopieczni wystąpili 
z przedstawieniem teatralnym. Odbył się rów-
nież konkurs piosenki, turniej rzutów do kosza, 

pokaz żonglerki piłkami i taniec z ogniem i wiele 
innych atrakcji.

Mamy wielką nadzieję na podobne emocje 
w przyszłym roku.  Zapraszamy wszystkich sąsia-
dów ze Strzeszyna.

Marek Piasecki
Kierownik DD nr 3

Dnia 17 kwietna w Sali Błękitnej Urzędu Mia-
sta Poznania przy Placu Kolegiackim zaprzysię-
żona została nowa Rada Osiedla. W skład Rady 
po wyborach z dnia 25 marca weszły następujące 
osoby: Małgorzata Bogusławska, Wojciech Brat-
kowski, Maksymilian Dyśko, Ewa Garasz, Janusz 
Janasik, Marcin Klemenski, Dariusz Krzeszowiec, 
Arleta Matuszewska, Michał Mucha, Wojciech 
Rypniewski, Marta Schmidt, Małgorzata Szyma-
niak, Jacek Trębecki, Katarzyna Zalewska, Do-
minka Zenka-Podlaszewska.

W wyborach tych na naszym osiedlu odnoto-
wano największą w Poznaniu frekwencję – 27,3%. 
To ogromne zaangażowanie mieszkańców udo-
wadnia, jak bardzo Strzeszynianie cenią sobie swój 
kawałek miasta  i jednocześnie zobowiązuje oso-
by obdarzone mandatem Radnego Osiedlowego 
do rzetelnej pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny. 
Przed nowymi Radnymi dużo pracy, zwłaszcza 
że Osiedle wciąż się rozbudowuje i niezbędnym 

Już po wyborach, czyli - Sesja inauguracyjna

będzie dołożenie wszelkich starań, by zachować 
jego przyjazny, zielony charakter .

Na I sesji Rady Osiedla – sesji inauguracyjnej 
rozpoczętej przez Przewodniczącego Rady Miasta 
Pana Grzegorza Ganowicza, wybrana została Prze-
wodnicząca Rady Osiedla – Małgorzata Bogusław-
ska, która przejęła prowadzenie obrad.  W następ-
nej kolejności wybrano Zastępcę Przewodniczącej 
Rady Osiedla – Jacka Trębeckiego i Przewodniczącą 
Zarządu Osiedla – Dominikę Zenka- Podlaszewską 
oraz 2 członków Zarządu – Janusz Janasika i Dawida 
Indrzejczaka. Na sesji tej oprócz nowo zaprzysiężo-
nych Radnych obecni byli przedstawiciele Urzędu 
Miasta,  radny Rady Miasta Przemysław Polcyn oraz 
kilku mieszkańców Osiedla.

Mieszkańcom dziękuję bardzo za postawę 
obywatelską i liczny udział w wyborach, nowym 
Radnym życzę wytrwałości i sukcesów na miarę 
naszego pięknego Osiedla.

Małgorzata Bogusławska
Przewodnicząca Rady Osiedla

foto. Urząd Miasta Poznania
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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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ŚLADAMI STRZESZYŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PRZEDSZKOLE NUMER 121 W POZNANIU 

Na naszym Strzeszynie są dwa publiczne 
przedszkola. Zacznę od przedszkola nr 121, które 
mieści się przy ulicy Biskupińskiej. To miła i ka-
meralna placówka gdzie funkcjonują dwie grupy 
przedszkolaków: Małpek i Żabek. Dzieci mają 
mnóstwo atrakcji: wyjazdy do Kluczewa -Starej 
Chaty u Kowala, zwiedzanie stadionu Lecha, wy-
prawa do teatru Apollo.  Przedszkole angażuje się 
również w lokalne wydarzenia kulturalne na Strze-
szynie, ostatnio odbył się Pierwszy Strzeszyński 
Festiwal Tańca. 

W ciągu roku systematycznie są organizo-
wane spotkania: obchody 100-lecia odzyskania 
Niepodległosci, wspólne malowanie pierników, 
występy z okazji dnia babci i dziadka, spotka-
nie z autorką książek dla dzieci-Elizą Piotrow-
ską, labokids-zajęcia laboratoryjne dla dzieci,  
kodowanie na dywanie. Są one ważne zarów-
no dla samych przedszkolaków jak i dla ich 
rodziców i dziadków, dzięki czemu jest szan-
sa na integrację mieszkańców Strzeszyna.  
W czerwcu planowane jest przedstawienie dla 
dzieci z użyciem gwary poznańskiej w wykona-
niu rodziców przedszkolaków. Na zakończenie 
organizowany jest również festyn dla całych ro-
dzin, który jest uwieńczeniem całorocznej pra-
cy przedszkola i projektu “Wielkopolska To My”.  
W ramach festynu czekają wszystkich gry i za-
bawy sportowe z nutką poznańską-rzut pyrą do  
wymborka. 

W ostatnim czasie obchodzone były 
urodziny słonia Elmera i z tej okazji dzie-
ci przygotowywały tort oraz tematyczne gry 
i zabawy. Jeśli rodzice mają chęć biorą udział  
w czytaniu książek dzieciom. W marcu odby-
ły się zajęcia sensoryczne z moim udziałem.  
Mieszaliśmy składniki na slimy oraz ciecz niene-
wtonowską. Było dużo frajdy podczas brudzenia 
rączek różnymi formami plastycznymi. 

Ciągle się coś dzieje, na przykład sadzenie 
roślin, opiekowanie się sadzonką truskawki. 
To z kolei przyciąga uwagę całych rodzin i anga-
żuje bardzo skutecznie rodziców i dziadków dzie-
ci. Panie mają niebanalne pomysły by uatrakcyj-
nić dzieciom pobyt. Uczą się one nie tylko jak 
wyprodukować  masło ze zsiadłego mleka, jak 
ukisić ogórki, ale również pokazują im różne  

foto K. Junik 

foto K. Junik 
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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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kultury świata poprzez gry i zabawy. Dzię-
ki kreatywności pracowników przedszkola jest 
w nim zawsze ciekawie. Najmłodsi mieszkańcy 
Strzeszyna chętnie tam spędzają czas. W przed-
szkolu są organizowane konkursy plastyczne 
takie jak: “Wiosna wokół nas”, “Smog nas zje”.  
Przedszkolaki mogą się pochwalić działalno-
ścią charytatywną na rzecz Hospicjum Palium.  
W kwietniu Grupa Małpek otrzymała Dyplom 
za udział w 1 Strzeszyńskim Festiwalu Tańca.

Jeżeli chodzi o przyszłość przedszkola re-
alizoway jest plan modernizacji i rozbudowy 
placówki z dwóch na pięć oddziałów. Prze-
biegać ona będzie etapami. Pierwszy etap to  
opracowanie projektu i wybór inżyniera kon-
traktu. Obecnie przedszkole przystępuje do  
przetargu na roboty budowlane. We wrześniu 
2020 planuje się oddanie do użytku nowego  

budynku z 4 salami edukacyjnymi, kuchnią 
i zapleczem. W drugim etapie przewidziana 
jest modernizacja sali gimnastyczno-rytmicz-
nej oraz sal do terapii. Jeżeli chodzi o atuty to  
zdecydowanie jest nim zaplecze gastronomiczne, 
a w związku z tym wysoki standard zdrowego od-
żywiania przedszkolaków. 

Przy przedszkolu znajduje się dużo zie-
leni i drzew-udało się zachować drzewostan 
na ogrodzie wokół placówki. Dzięki temu plac 
zabaw jest zacieniony.  W związku z planowa-
ną rozbudową  pod uwagę brany jest również 
remont placu zabaw.  W wyniku tych inwe-
stycji przedszkole stanie się mniej kameralne, 
ale mam nadzieję, że nadal z sukcesem będzie  
wspomagać w rozwoju kreatywności najmłodsze 
pociechy Strzeszyna. 

      
  Karolina Junik 

ŻYJ  ZDROWO

Stworzeni do biegu

Czasami można słyszeć, że bieganie to nowa 
moda. Tymczasem bieganie jest tak stare jak ludz-
kość a może nawet starsze. Co więcej, nasze ewo-
lucyjne przystosowania do długiego, wytrwałego 
biegu zdecydowały że człowiek jako gatunek prze-
trwał.

Pod względem wyglądu jesteśmy dość 
dziwacznymi istotami, znacząco odbiegając 
od całego świata zwierzęcego łącznie z najbliż-
szymi genetycznymi krewniakami z rzędu naczel-

nych. Tymczasem każda z tych wyróżniających 
cech tworzyła znaczącą przewagę gatunkową i nie-
mal każda służyła zdolności długotrwałego biegu.

Naukowcy zastanawiali się w jaki sposób prze-
trwaliśmy jako gatunek zanim zaczęliśmy wyko-
rzystywać swój intelekt, polowania zorganizowane 
i narzędzia. Jednym z najprawdopodobniejszych 
rozwiązań jest hipoteza, że wczesny człowieko-
waty po prostu swe ofiary zaganiał na śmierć, 
ścigając je tak długo aż padły z przegrzania. Było 
to możliwe dzięki jednemu znaczącemu przysto-
sowaniu. Znaczna część ssaków żyjąc w suro-
wym klimacie nie potrzebuje specjalnie przy-
stosowań do skutecznego oddawania ciepła, 
wyzwaniem wręcz staje się utrzymanie ciepł 
w organizmie. Jednak tropiki z bardzo wysoką 
temperaturą wymagają zmian. Proste ziaja-
nie, czyli wydzielania nadmiaru ciepła przez 
pysk jak to robią np. psy może nie wystarczać. 
Stąd rozwiązanie stosowane np. przez słonie, 
zające, czy pustynne lisy u których rolę kli-

Obraz Mabel Amber, still incognito... z Pixabay
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matyzatora pełnią wydatne i dobrze ukrwione 
uszy. Drobne ssaki z upalnym słońcem radzą 
sobie wykorzystując jako parasol… własny 
ogon. Jednak prawdziwą rewolucję stanowi-
ło przystosowanie praludzi, gdzie organem 
intensywnej wymiany cieplnej stała się cała 
powierzchnia nagiej odkrytej skór. Żeby do-
datkowo zwiększyć skuteczność tej wymiany 
skóra pokryta jest licznymi gruczołami poto-
wymi, wilgoć powoduje bowiem że chłodze-
nie staje się jeszcze skuteczniejsze. Co naj-
ważniejsze działa szczególnie dobrze, właśnie 
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Obraz wal_172619 z Pixabay
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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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Walczymy o ciche niebo dla Strzeszyna

Od początku roku 2019 mieszkańcy naszej 
dzielnicy zmagają się z coraz większą liczbą stat-
ków powietrznych na niebie nad Strzeszynem. Nie 
byłoby w tym nic nadzwyczajnego zakładając, iż 
przyszło nam żyć w dużym mieście i każdy z nas 
mógłby się spodziewać przelotu raz na jakiś czas 
samolotu rejsowego. Niestety nieco inny scena-
riusz przydarzył się Strzeszynowi. Lotnisko Ławi-
ca wraz z instytucjami takimi jak Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej oraz Urząd Lotnictwa Cywil-
nego zaprojektowali, iż w pobliżu naszego osiedla 
będzie punkt oczekiwania i krążenia oraz miejsce 
odbywania szkoleń lotniczych szkół z całej Polski. 
Oznacza to, że samoloty tu latające donikąd nie 
lecą, a przeciwnie godzinami ćwiczą nad osiedlem 
generując duży hałas. Statki powietrzne, które 
dokonują manewrów to najczęściej tzw. awio-
netki oraz także np. należące do firm z Warsza-
wy samoloty pasażerskie. Dla przykładu 31 maja 
2019 firma z Warszawy wykonała ok. 100 okrążeń 
od godz 7-14 nad dachami naszych domów stat-
kiem pasażerskim. Rada Osiedla wraz z mieszkań-
cami podjęli działania ograniczające wpływ szko-
leń lotniczych na nasze osiedle, docelowo walcząc 
o ich zlikwidowanie czyli przeniesienie punktu 
oczekiwania i krążenia gdzie indziej. Od lat punkt 
oczekiwania i krążenia w planach miał być nad 
lasami bliżej lotniska – z niewiadomych przyczyn 
urzędy zwlekają ze zmianą jego lokalizacji. Zgod-
nie z obecnym położeniem krążenia samolotów 
powinno odbywać się przede wszystkim nad po-
lami i łąkami w stronę Złotnik – z niewiadomych 
powodów samoloty latają nad zabudowaniami 
naszej dzielnicy. Przewodnicząca Zarządu Osie-
dla Strzeszyn Dominika Zenka – Podlaszewska 
wraz z mieszkańcami odbyła spotkanie z jedną 
z największych szkół lotniczych w Poznaniu wy-
pracowując kompromisowe rozwiązanie tj. ogra-
niczenie lotów nad zabudowaniami przez niniej-
szą szkołę do czasu przeniesienia punktu krążenia 

z dala od Osiedla. Przed Radą Osiedla dalsze dzia-
łania. Jeśli chcecie Państwo sami zareagować war-
to wysłać maila ze skargą do Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego na adres: media@ulc.gov.pl , Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej: info@pansa.pl oraz 
do Zarządu Lotniska Ławica bz@airport-poznan.
com.pl . Każdy głos się liczy!

Anna Fiłoniuk-Ciepierska

foto. Anny Fiłoniuk-Ciepierskiej
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ZIELEŃ WOKÓŁ NAS 

Poznajmy przyrodę w Parku Ekologicznym

Wiosna to czas kiedy przyroda codziennie ob-
darza nas czymś pięknym – najpierw cieszymy się 
z rozwijających się liści, zachwycamy się świeżymi 
kwiatami i „podziwiamy” szalone tempo wzrostu 
chwastów takich jak mniszek lekarski tzw. mlecz.  
Mniszków nie brakuje oczywiście również  w na-
szym Parku, ale na szczęście znikają po pierwszym 
koszeniu trawy, choć dla najmłodszych stanowią 
sporą rozrywkę, kiedy już zamienią się w dmu-
chawce. 

Tym razem jednak chciałabym zwrócić uwagę 
na porastające brzeg zbiornika kosaćce żółte (łac. 
Iris pseudacorus L.), które zwracają naszą uwagę 
pięknymi żółtymi kwiatami.

Jest to nasz rodzimy gatunek irysa (kosaćca), 
występujący pospolicie również w północno-za-
chodniej Afryce , Europie i na obszarach o umiar-
kowanym klimacie w Azji Zachodniej i Kaukazie, 
aż po Syberię Zachodnią. 

 Spośród jasnozielonych, szablastych liści 
od maja do lipca wyrastają wyprostowane, zazwy-
czaj rozgałęzione, łodygi zakończone jaskrawo-
żółtymi kwiatami o symetrii osiowej i charaktery-
stycznym dla irysów kształcie. Jesienią z kwiatów 
rozwijają się torebkowate owoce, zimują natomiast 
grube, mocne kłącza. 

Kosaciec żółty jest byliną rosnącą na glebach 
torfowych z wodą stojąca lub wolno płynącą, naj-

częściej nad martwymi odnogami rzek, stawami, 
w zarośniętych rowach melioracyjnych, w szuwa-
rach. 

W przydomowych oczkach wodnych często 
sadzony jest w odmianie ‘Variegata’ o żółtozielo-
nych i pasiastych liściach. Pamiętajmy jednak, aby 
nie pozyskiwać do ogrodów roślin z ich stanowisk 
naturalnych, bo razem z rośliną do ogrodu mogą 
się dostać również szkodniki i choroby, z którymi 
inne rośliny ogrodowe sobie nie poradzą. Poza 
tym nie powinniśmy niszczyć tego co nam natura 
sama daje do korzystania.

Dawniej kłącza irysa były używane w medycy-
nie ludowej jako środek leczniczy ale również jako 
trucizna, zaś wysuszone na słońcu i zwilżone oc-
tem kwiaty używane były jako barwnik do papieru 
i skór.

Według niektórych badaczy roślin biblijnych 
wszędzie tam w Biblii, gdzie wymienione są “lilie” 
w połączeniu z wodą, prawdopodobnie chodzi 
o kosaćca żółtego, który na terenach biblijnych 
występuje pospolicie wzdłuż cieków wodnych. 
Np. w księdze Mądrość Syracha (50,8) jest werset: 
“... jak kwiat róży na wiosnę, jak lilie przy źródle” 
(Zofia Włodarczyk: Rośliny biblijne. Leksykon)

Małgorzata Bogusławska

Kosaćce przy oczku wodnym fot. M.BogusławskaKosaćce w Parku Ekologocznym fot. M.Bogusławska
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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 
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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XXVI edycja konkursu „Zielony Poznań”
W tym roku już po raz dwudziesty szósty Pre-

zydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców 
Poznania do wzięcia udziału w konkursie „Zie-
lony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, 
ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone 
dachy. Celem konkursu jest kształtowania postaw 
proekologicznych mieszkańców w zakresie estety-
ki i kultury kształtowania terenów zieleni w miej-
scu zamieszkania, jak i w pracy. Rosnąca z roku 
na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz pod-
miotów gospodarczych zgłaszających do konkur-
su swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania po-
znaniaków do przyrody i wielkiej troski jaką darzą 
swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają 
się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwieca-
jący swoje ogrody przydomowe, działki i balko-
ny, ale także firmy i instytucje, które zielonymi 
aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższa-
ją walory estetyczne, wpływające na utrwalenie 
wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako 
miasto zieleni. 

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlo-
wy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym 
konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgo-
wego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, 
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz 
stowarzyszeń działających na rzecz działkow-
ców dokonują w terminie do 20 lipca br.lustracji 
zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich 

przechodzą do etapu drugiego konkursu - miej-
skiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona 
z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UAM 
w Poznaniu, Katedry Terenów Zieleni i Architek-
tury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych 
Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Za-
rządu Polskiego Związku Działkowców, Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu 
Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Po-
znania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. 
najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgło-
szone w sześciu kategoriach konkursu.  
W tym roku instytucje, organizacje spo-
łeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze 
wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkanio-
we (w tym budynki komunalne) będą mogły 

Ogród nagrodzony w 2018, foto Urząd Miasta Poznania foto Urząd Miasta Poznania
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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 
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gmail.com Życzymy miłej lektury!
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(wejście od ronda - koło placu zabaw - po schodkach w dół).
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ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Pozna-
nia za najbardziej zazielenioną i ukwieconą  
 elewację oraz za najpiękniejszy ogród spo-
łeczny w Poznaniu. W XXVI edycji kon-
kursu „Zielony Poznań” zostaną ufundo-
wane dwa wyróżnienia Dyrektora Ogrodu 
Botanicznego UAM w Poznaniu za „Ogród mio-
dodajny” oraz „Zieleń przyjazna pszczołom”.  
 Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne 
są od 2 maja br. , w siedzibach Rad Osiedli,  
w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Po-

mocniczych Miasta, w Biurze Konkursu - Wydzia-
le Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 
Czerwca 1956 r. nr 404,pok.104), a także na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.
bip.poznan.pl).

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowa-
ne do 20 czerwca br. w Oddziałach Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz 
w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Go-
spodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 
404,pok.104).

W dwudziestu pięciu edycjach konkursu „Zielo-
ny Poznań” wzięło udział ponad 80 tys. uczestników. 
W XXV edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 
7 152 obiektów w tym: 

• w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, 
zakładowe, szkolne  170 obiektów;

• w kategorii  balkony, tarasy, loggie 
i okna  702 obiektów; 

• w kategorii  ogrody przydomowe 614 
obiektów, 

• w kategorii działki na terenach Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych 5 646 obiek-
tów oraz

• w kategorii pasy zieleni  20 obiektów.
Ewelina Murzydło

Balkon nagrodzony w 2018, foto Urząd Miasta Poznania

Twoja krew jest największym darem 
dla drugiego człowieka i nic jej nie zastąpi.
To tak niewiele, a zarazem bezcenne

PODARUJ KOMUŚ ŻYCIE

Kalendarz donacji na Strzeszynie

25 sierpnia 2019 - Festyn Parafialny u Św. Moniki 
- przy kościele Św. Moniki
26 października 2019 - tak chcemy uczcić Niepodległość Polski 
- przy kościele Św. Moniki
1 grudnia 2019 - donacja dla naszych kochanych żołnierzy 
- w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda.
PODARUJ KOMUŚ CZĄSTKĘ SIEBIE
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E S T R A D A  P O Z N A Ś K A  O R A Z  R A D A  O S I E D L A  S T R Z E S Z Y N

Z A P R A S Z A J Ą  N A  P O D R Ó Ż  P R Z E Z  K O N T Y N E N T Y :

LIPIEC

SIERPIEŃ

W I E L E  K U L T U R
J E D E N  Ś W I A T

M i e j s c e :  P a r k  E d u k a c j i  E k o l o g i c z n e j ,
u l .  H e z j o d a  ( p r z y  S z k o l e  P o d s t a w o w e j  n r  1 )

3 . 0 7 ,  Ś R O D A ,  G O D Z .  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0

13.00 - film pt. „Kaluokahima – zaczarowana rafa”, od 3 lat
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-Rozgrywki planszowe- Monopoly edycja Poznań

POZNAŃSKIE ROJBRY
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INDIAŃSKIE OPOWIEŚCI
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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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Budżet Rady Osiedla Strzeszyn rok 2019

Budżet Rady Osiedla Strzeszyn to część budże-
tu Miasta Poznania. Tegoroczny budżet został 
uchwalony latem 2018 roku. Wszystkie środki 
pozostają na kontach różnych Wydziałów UMP. 
Łączna kwota przypadająca na Strzeszyn w 2019 
roku to około 1 550 000 zł. Wielkość budżetu RO 
jest uzależniona od:
• Liczby ludności (osoby zameldowane na pobyt 

stały)
• Powierzchnia osiedla
• Podatków od nieruchomości (im więcej nieru-

chomości przeznaczonych jest na działalność, 
tym większa kwota)

Zatem im więcej nas się tu zamelduje, tym większe 
kwoty będą płynąć na Strzeszyn.
Budżet RO można podzielić na 5 części:
1) Plan wydatków osiedla (406934 zł) – to kwo-

ta pozostająca do wyłącznej dyspozycji RO –
jest przeznaczona w 2019 roku na:

a)  utrzymanie terenów zieleni i rekreacji (Park 
Edukacji Ekologicznej, tereny Owidiusza, 
skwer Wergiliusza, tereny Kaczmarskiego, te-
reny Krajenecka oraz Jeziorańska)

b) inwestycje i modernizacje,
c) animacje sportowe i kulturalne oraz sprzątanie 

osiedla,
d) monitoring,
e) wydruk czasopisma i ulotek,
f) dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji,
g) diety (na zwroty poniesionych wydatków przez 

radnych)
h) środki nierozdysponowane.
2) Środki remontowe oświatowe – tu RO razem 

z dyrekcjami placówek oświatowych oraz 
Wydziałem Oświaty współdecyduje o wydat-
kowaniu środków – na ten moment to około 
160000 zł (ta kwota decyzją Wydziału Oświaty 
może się zwiększać),

3) Środki remontowe drogowe – mogą być prze-
znaczone tylko na remonty w pasach drogo-
wych, czyli odtworzenie stanu istniejącego 
– około 300000 zł – w tym roku przeznaczo-
ne na kontynuację remontu nawierzchni ul. 
Hezjoda

4) Środki drogowe tzw. czteroletnie – te środki 
mogą być przeznaczane na projekty i inwesty-
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Nowy Zarząd Osiedla podjął działalność 
w dniu 17.04. 2019 roku w składzie: Dominika 
Zenka-Podlaszewska – Przewodnicząca, Dawid 
Indrzejczak – wiceprzewodniczący, Janusz Janasik 
– członek.

Zarząd odbył  do końca maja następujące 
spotkania: w Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
na Sołaczu obejście terenów Golęcina, w Zarzą-
dzie Transportu Miejskiego ws. komunikacji miej-
skiej, w Domu Dziecka nr 3, ze stowarzyszeniem 
„Jestem tym, co widzę”, spotkania z dyrekcjami 
SP1 oraz przedszkoli nr 77 i 121, spotkanie w Wy-
dziale Wspierania Jednostek Pomocniczych UMP 
z kierownikami: Achtenberg i Rembas, spotkanie 
na Ławicy z przedstawicielem szkół lotnictwa, 
spotkanie w Wydziale Oświaty, czekamy na spo-
tkanie w Zarządzie Dróg Miejskich. Najważniejsze 
było jednak spotkanie z Wiceprezydentem Mariu-
szem Wiśniewskim. 

Spotkanie z Wiceprezydentem Mariuszem Wi-
śniewskim odbyło się z inicjatywy Osiedla Strze-
szyn, w jego trakcie zostały poruszone następujące 
tematy:

1. Stan prac i problemy z wentylacją  w SP1,
2. Transport publiczny –omówiono obecne 

problemy mieszkańców wszystkich części Osiedla 
Strzeszyn,

3. Została omówiona sytuacja Osiedla Strze-
szyn związana z siecią drogową i budową wiaduk-
tów. 

4. Przedstawiono problem z budową ścieżki 
rowerowej wzdłuż ulicy Lutyckiej, wąski odcinek 
wzdłuż drogi jest bardzo niebezpieczny dla rowe-
rzystów, brak nasypu wzdłuż drogi uniemożliwia 
jakiekolwiek działania w celu rozwiązania tego 
problemu.

5. Omówiono kwestię budowy rond Literacka/
Koszalińska oraz Żołnierzy Wyklętych/Koszalińska.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla 17.04.2019 – 29.05.2019

cje w pasach drogowych – w tym roku do wy-
korzystania 592000 zł – przeznaczone na:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej odcin-
ka ul. Wańkowicza od ul. Cegłowskiej do ron-
da (przy kościele) z chodnikami, ścieżką ro-
werową, oświetleniem i kanalizacją – 145000 
zł – ZDM przyjął do realizacji

b) Budowa oświetlenia w ul. Hezjoda – 175000 zł 
– ZDM nie przyjął do realizacji,

c) Wykonanie dokumentacji projektowej miejsc 
postojowych na ul. Krajeneckiej przy Przed-
szkolu nr 121 wraz z dojściem do nowo pro-
jektowanego wejścia na teren przedszkola – 
25000 zł – ZDM przyjął do realizacji

d) Budowa miejsc postojowych na ul. Krajenec-
kiej przy Przedszkolu nr 121 na podstawie 

gotowego projektu – 225000 zł – ZDM przyjął 
do realizacji,

e) Wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej 
na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czap-
skiego – 22000 zł – ZDM przyjął do realizacji.

5) Grant konkursowy – na inwestycje na tere-
nie Osiedla. Na 2019 rok pozyskano w kon-
kursie 88 560 zł – przeznaczone na Strefę Se-
niora na terenie rekreacyjnym na Horacego. 
Od 2019 granty konkursowe będą co 2 lata, 
zatem na 2020 rok nie będzie tej pozycji w bu-
dżecie RO.

Zebrała Dominika Zenka-Podlaszewska, 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn

FOTO. Spotkanie z Wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim
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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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Masz w domu zbędny aparat fotograficzny? 
Kupiłeś nowy, a stary tylko się kurzy? Daj mu dru-
gie życie!

Projekt Jestem tym co widzę zwyciężył w kon-
kursie z obszaru “Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego” organizowa-
nym przez Miasto Poznań. 

Autorkami projektu są edukatorki i pasjonatki 
fotografii - Agata Witkowska i Barbara Tyczyńska, 
które tworzą Stowarzyszenie Jestem tym co widzę. 
Ich celem jest wyrównywanie szans dzieci i mło-
dzieży w zakresie dostępu do szeroko pojętej kul-

tury oraz rozwijanie zainteresowań fotografią jako 
formą spędzania wolnego czasu. Działania Sto-
warzyszenia wspierają uczniowie z Zespołu Szkół 
Łączności w Poznaniu kształcący się w klasie fo-
tograficznej. 

W czasie wiosennego cyklu warsztatów foto-
graficznych dzieci i młodzież z Domu Dziecka 
nr 3 spacerując po terenie Strzeszyna, nauczyli 
się podstaw fotografii. Zwieńczeniem warsztatów 
będzie wystawa fotografii Mam Oko na Strzeszyn, 
która odbędzie się 16-ego czerwca podczas Festy-
nu Rodzinnego organizowanego przez Radę Osie-
dla i Stowarzyszenie Strzeszyn Dla Dzieci.

6. Omówiono plany budowy nowej szkoły 
i przedszkola na Strzeszynie oraz potrzeby spo-
łeczności lokalnej w tym obszarze.

7. Prezydent Mariusz Wiśniewski zapropo-
nował lokalizację na terenie osiedla mobilnego ko-
misariatu Policji, jeżeli Rada uzna takie rozwiąza-
nie za potrzebne, to istnieje możliwość zgłoszenia 
przez Radę Osiedla z podaniem konkretnej lokali-
zacji.

Podjęte przez Zarząd inicjatywy:
1. uruchomienie Strzeszyńskiego Klubu 

Seniora we współpracy z Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych, spotkania odbywają się w środy, godz. 
16:00, salka sportowa Przedszkola nr 77 przy ul. 

Marka Hłaski 16, 60-461 Poznań – zapraszamy 
wszystkich seniorów z całego Strzeszyna,

2. akcja sprzątanie świata,
3. uruchomienie zajęć sportowych – nordic 

walking oraz trener ogólnorozwojowy,
4. „szkoła wolna od narkotyków”,
5. Zbieranie szczegółowych danych nt. 

Strzeszyna od poszczególnych jednostek miej-
skich.

Ponadto zarząd wykonuje stałą pracę polegają-
cą na zarządzaniu terenami powierzonymi, inwe-
stycjami, remontami i kontaktem z Urzędem Mia-
sta oraz wypełnianiem wszystkich niezbędnych 
dokumentów.

Dominika Zenka-Podlaszewska
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Na Strzeszynie

Drodzy Czytelnicy.
 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
roku numer naszej osiedlowej gazetki. Liczymy, 
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Przez cały okres realizacji projektu, prowa-
dzona jest zbiórka cyfrowych aparatów cyfrowych 
Drugie życie Twojego aparatu. Dotychczas dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców Poznania i okolic, 
edukatorkom udało się przekazać 50 aparatów 
dzieciom i młodzieży z domów dziecka w całej 
Wielkopolsce. 

Wierzymy, że działania podjęte przez uczestni-
ków projektu Jestem tym co widzę wyzwalają nie 
tylko migawki, ale i twórczą energię. 

Dlatego po zakończeniu wystawy, dzieci i mło-
dzież z Domu Dziecka nr 3 otrzymają aparaty po-
zyskane podczas zbiórki, które pozwolą im na sa-
modzielny dalszy rozwój.

Sprawdź swoje szuflady! Może podarowany 
przez ciebie aparat odmieni czyjeś życie?

Zbiórka trwa do końca czerwca. 

Projekt finansowany ze środków finansowych 
budżetu Miasta Poznania.

PUNKTY ZBIÓRKI:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
Świetlica
poniedziałek-piątek
g. 8:00 - 17:00

sklep Ostatni Bastion
ul. Literacka 45D
poniedziałek-niedziela
g. 7:00 - 21:00

Kontakt:
jestemtymcowidze@gmail.com
fb: jestemtymcowidze

Agata Witkowska

Od  czerwca  rusza

Spotkania  odbywają  się  w  salce

rekreacyjnej  w  Przedszkolu  nr  77  

przy  ul. Hłaski  w  środy, w  godz. 16:00-

17:30, z  przerwą  wakacyjną  w  sierpniu.

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z AM Y !

R a d a  O s i e d l a  S t r z e s z y n

STRZESZYŃSKI  

KLUB  SENIORA

Przedszkole  to  leży  pośrodku

Strzeszyna, dlatego  mamy  nadzieję, że

na  spotkania  będą  mogli  dotrzeć

seniorzy  z  całego  naszego  osiedla.

Zapraszamy  na  treningi

z  naszą  strzeszynska  Mistrzynią  Świata,

Lilianą  Kasprzyk. 

Spotkania  przy  wejściu  na  ogródki

działkowe  przy  skrzyżowaniu

Koszalińska/Krajenecka. 

We  wtorki  grupa  zaawansowana, 

w  czwartki  początkująca, godz. 19:00. 

Należy  zabrać  własne  kije  

do   Nordic   Walking  i  strój  sportowy.

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z AM Y !

R a d a  O s i e d l a  S t r z e s z y n

NORDIC  WALKING

Fot.: Victoria Borodinova, źródło: www.pixabay.com
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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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