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Na stronie internetowej Poznańskich Inwestycji Miejskich czytamy:
Ogłoszono przetarg na projekt budowy wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej

W połowie 2021 roku ma być gotowa dokumentacja projektowa dla budowy wiaduktów drogowych 
w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej nad linią kolejową nr 354. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie 
ogłosiła przetarg, który wyłoni projektanta bezkolizyjnych skrzyżowań z tą linią kolejową łączącą Po-
znań z Piłą oraz towarzyszącego im niezbędnego układu drogowego.

Czytaj więcej https://pim.poznan.pl/ w zakładce Aktualności

Foto. Strona Internetowa https://pim.poznan.pl/sites/default/files/aktualnosci/plansza_2a.jpg
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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.
Lato odeszło, dzieci wróciły do szkoły, mamy wiele wspomnień z minionych wakacji. Rada osiedla również. Był to czas pracowity. 

Przygotowanie budżetu na nowy rok,  wydarzenia kulturalne, ale i sprawy inwestycyjne. Ale i jesień dla Rady zapowiada się pracowicie i 
również dla Państwa obfituje w różne wydarzenia. 

Chciałabym zachęcić Państwa do udziału w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Macie Państwo czas 
do 21 października do godziny 12:00. Informację znajdziecie Państwo https://budzet.um.poznan.pl/ . Tam też można oddać swój głos.

Możecie Państwo również, do czego gorąco zachęcam,  wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13 paź-
dziernika 2019 roku nieprzerwanie w godzinach od 7:00 do 21:00. Punkty do głosowania na naszym osiedlu to Szkoła Podstawowa nr 1 
przy ul. Hezjoda oraz Schronisko Młodzieżowe „Hanka” przy ul. Biskupińskiej. 

Jak sprawdzić gdzie możecie Państwo zagłosować? Przygotowano dla nas 4 sposoby. Jeden z pośród nich to wysyłając SMS ze swoim nu-
merem PESEL pod numer 4320 (opłata za połączenie naliczana jest według cennika operatora nadawcy SMS) możesz uzyskać informację 
o miejscu głosowania. Więcej http://www.poznan.pl/mim/parlament2019/news/usluga-sprawdz-gdzie-glosujesz,136445.html .

Na łamach tego numeru będziecie mogli Państwo zapoznać się z  pracami zarządu. Jesień to prace z przycinaniem i wycinką drzew, ale 
i to podlega regulacjom prawnym. Zapraszam również do cyklicznych spotkań: Żyj zdrowo, Śladami strzeszyńskich placówek oświatowych, 
czy zieleń wokół nas. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wydania tego 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/

Władze Poznania odwiedziły Strzeszyn 
Po raz pierwszy od wielu lat na zaproszenie Rady 

Osiedla na wizję lokalną na Strzeszynie przyjechał 
Prezydent Wiśniewski, odpowiedzialny m.in. za drogi, 
komunikację publiczną czy edukację. Razem z Prezy-
dentem przyjechał też Przewodniczący Rady Mia-
sta Poznania Pan Grzegorz Ganowicz. Wraz z nimi 
na naszym osiedlu pojawiło się grono dyrektorów 
z Urzędu Miasta Poznania (przedstawiciele miej-

skich jednostek organizacyjnych: Zarządu Transpor-
tu Miejskiego (dyrektor Wojciech Miechowicz), Za-
rządu Dróg Miejskich (dyrektor Radosław Ciesielski), 
Poznańskich Inwestycji Miejskich (wiceprezes Grze-
gorz Bubula, Gerard Masłowski) ,Wydziału Oświaty 
(dyrektor Przemysław Foligowski) Miejski Inzynier 
Ruchu (Maciej Teresiak), Biura Koordynacji Projektów 
i Rewitalizacji Miasta (Bartosz Grzeczka))

Fotografie z profilu Facebooka Prezydenta Mariusza 
Wiśniewskiego: www.facebook.com/wisniewskimariusz78/

Fotografie z profilu Facebooka Prezydenta Mariusza 
Wiśniewskiego: www.facebook.com/wisniewskimariusz78/
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Wizyta ta odbyła się 10 lipca 2019 r. Radę 
Osiedla reprezentowały Przewodnicząca Rady 
Osiedla Małgorzata Bogusławska oraz Przewod-
nicząca Zarządu Dominika Zenka-Podlaszewska.

W czasie wizyty poruszone zostały najważ-
niejsze problemy Strzeszyna z zakresu oświaty, 
budowy dróg czy transportu zbiorowego. Odwie-
dziliśmy newralgiczne punkty naszego osiedla 
poczynając od wiaduktu w ciągu ul. Koszalińskiej, 
przez kluczowe skrzyżowania z tą ulicą, potencjal-
ne miejsca budowy nowej szkoły, gruntowy odci-
nek ul. Literackiej, przystanki Kolei Metropolital-
nej Strzeszyn i Podolany, ulicę Biskupińską.

Po spotkaniu na prośbę Prezydenta wysłali-
śmy następującą listę priorytetów dla Strzeszyna 
(w zakresie inwestycji):
1.  Wiadukty z uwzględnieniem bezpiecznego 

przejazdu dla rowerzystów do centrum;
2.  Budowa nowej szkoły;

Fotografie z profilu Facebooka Prezydenta Mariusza 
Wiśniewskiego: www.facebook.com/wisniewskimariusz78/

3.  Rondo Literacka/Koszalińska; 
4.  Budowa węzła przesiadkowego Owidiusza 

wraz z nową organizacją ruchu na ulicach 
przylegających; 

5.  Wyniesione przejścia dla pieszych w ciągu uli-
cy Biskupińskiej (przy przedszkolu, przy przy-
stanku Kolei Metropolitalnej, przy skrzyżowa-
niu z Literacką;

6.  Budowa ul. Literackiej,
7.  Dokończenie remontu wentylacji w szkole 

i przedszkolu nr 121;
8.  Rondo Biskupińska wraz z zatokami postojo-

wymi dla autobusów; 
9.  Rondo Żołnierzy Wyklętych/Koszalińska; 
10. Rondo Wańkowicza i dokończenie brakujące-

go odcinka ulicy przy kościele.
oraz w zakresie transportu zbiorowego: 
1) wydłużenie czasu kursowania autobusu 170 

do godz 22:00 oraz uruchomienie kursowania jed-
nozmianowo w soboty,

2) bus wewnątrz osiedla dowożący mieszkań-
ców do Kolei Metropolitalnej,

3) autobus 168 lub 160 w takcie 15 min. na Sta-
rym Strzeszynie.

W tej chwili sukcesywnie wdrażane w życie 
są poszczególne cele. O szczegółach informować 
będziemy na bieżąco w gazetce oraz na https://
www.facebook.com/rostrzeszyn/

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Dominika Zenka-Podlaszewska

Wycinanie oraz przycinanie drzew i krzewów 
podlegają regulacjom prawnym

Jesień to czas, kiedy prawie każdy posiadacz 
ogródka chciałby trochę go zmienić po całym se-
zonie wegetacyjnym, naprawić, ale przede wszyst-
kim uporządkować. Wiąże się to najczęściej z wy-
cinaniem lub przycinaniem drzew i krzewów. Obie 
te czynności reguluje z Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o Ochronie Przyrody wraz z późniejszy-
mi rozporządzeniami. Przedstawię najważniejsze 
przepisy związane z poruszanym tematem.

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieru-
chomości (w tym również z ogrodu przydomowe-
go) może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru usunięcia 

do Urzędu Miasta Poznania na wniosek posiada-
cza nieruchomości (zgłoszenia i wnioski dostępne 
na stronach internetowych BIP Poznań). Oznacza 
to, że drzewa i krzewy spoza naszego ogrodu, które 
posadziliśmy przed domem - w pasie drogowym bę-
dziemy mogli wyciąć, jeżeli właściciel terenu – ZDM 
wystąpi o zgodę na ich wycięcie do Marszałka Woje-
wództwa. Aby mógł taki wniosek złożyć, powinni-
śmy zgłosić naszą prośbę do zarządcy drogi, podając 
przyczynę i deklarując pokrycie kosztów wycinki.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu powinien zawierać:
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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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•  imię, nazwisko i adres właściciela nierucho-
mości,

•  nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
•  obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 

130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości 
drzewo posiada kilka pni – obwód każdego 
z tych pni, jeżeli nie posiada pnia – obwód 
pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 
albo wielkość powierzchni, z której zostanie 
usunięty krzew,

•  przyczynę i termin zamierzonego usunięcia 
drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usu-
nięcie wynika z celu związanego z prowadze-
niem działalności gospodarczej,

•  rysunek, mapę określającą usytuowanie drze-
wa lub krzewu w odniesieniu do granic nieru-
chomości i obiektów budowlanych.
Zgłoszenia zamiaru wycięcia nie stosuje się 

dla krzewów o łącznej powierzchni poniżej 25 m2 
oraz dla drzew, których obwód pnia na wysokości 
5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu 
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczaj-
nego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 
drzew.

Bez jakichkolwiek formalności możemy usuwać 
drzewa lub krzewy owocowe oraz drzewa należące 
do gatunków obcych inwazyjnych, czyli bożodrzew 
gruczołkowaty zwany popularnie ajlantem. 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgło-
szenia Urząd dokonuje oględzin w celu potwier-
dzenia danych zawartych w zgłoszeniu, sporządza 
z wizji protokół i w ciągu 14 dni od dnia oględzin 
może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść 
sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli 
Urząd nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed 
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oglę-
dzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokona-
niu ponownego zgłoszenia.

Pamiętajmy też o okresie lęgowym ptaków 
i zakazie usuwania drzew poza terminem definio-
wanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunko-
wej zwierząt czyli od 1 marca do 15 października. 

Naruszenie ww. przepisów wiąże się z karami fi-
nansowymi nakładanymi na właściciela drzew.

Jeżeli chcemy tylko przyciąć nasze drzewa 
to należy pamiętać, że prace w obrębie korony 
drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi 
w wymiarze przekraczającym 30% korony, która 
rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 
chyba że prace te mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłama-
nych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu ko-
rony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu 
przywróceniu statyki drzewa.

Przycięcie powinno się wykonać na podstawie 
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficz-
nej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia 
takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się 
przez okres 5 lat od końca roku, w którym wyko-
nano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 
30% korony stanowi uszkodzenie drzewa, w wy-
miarze przekraczającym 50% korony stanowi 
zniszczenie drzewa.

Urząd wymierza administracyjną karę pie-
niężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaga-
nego zezwolenia lub zgłoszenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody 
posiadacza nieruchomości (kiedy wytniemy np. 
drzewa z placu zabaw);

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wyko-

nywaniem prac w obrębie korony drzewa.
Administracyjną karę pieniężną za usunięcie 

drzew lub krzewów wymagających zezwolenia, 
ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usu-
nięcie drzewa lub krzewu (czyli w naszym przy-
padku spoza nieruchomości np. z pasa drogowe-
go), a w przypadku, w którym usunięcie drzewa 
lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia 
opłaty (czyli w ogrodzie przydomowym), admi-
nistracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości 
takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby ta-
kiego zwolnienia nie było. Takiej wielkości kara 
nakładana jest również za zniszczenie drzewa 
lub krzewu (przycięcie powyżej 50% korony), zaś 
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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 
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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
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Przewodniczący Zarządu: Pan Wojciech Bratkowski
- kom.791-170-647
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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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Zakres prac będzie obejmował: 
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-renowacja piłkochwytów, wymiana ławek  
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-wymianę zużytych elementów placu zabaw
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za uszkodzenie drzewa (przycięcie więcej niż 30%, 
a mniej niż 50%) to kara pieniężna w wysokości 
opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6. 

Przykładowe wysokości kar obliczonych 
na podstawie obwodu drzewa mierzonego na wy-
sokości 130 cm: robinia akacjowa lub wierzba 
o obwodzie– 100 cm to kara 1200 zł, brzoza o ob-
wodzie– 100 cm to kara 2500 zł, buk, dąb lub klon 
o obwodzie– 100 cm to kara 5500 zł, natomiast 
tuja lub głóg o obwodzie cm – 100 cm to kara 
17000 zł. Kara za usunięcie krzewów wynosi 
od 1000 do 4000 zł za 1 m2. Wielkość kary zale-
ży nie tylko od obwodu drzewa czy powierzchni 
krzewów, ale także od cenności gatunku.

 (szczegóły: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU20040920880)

Podsumowując, należy pamiętać o tym, że wyci-
nanie drzew i krzewów z prywatnych ogrodów wiąże 
się z koniecznością zgłoszenia, jednak właściciel nie 
ponosi żadnych opłat z tym związanych, wycinanie 
sprzed domu (czyli z pasa drogowego) związane jest 
z opłatami i koniecznością złożenia prośby do ZDM. 
Karane jest również przycinanie drzew i krzewów 
więcej niż 30%. Wiedząc o tych procedurach, może 
warto się lepiej zastanowić nad doborem roślin 
do ogrodu lub wycinać je zanim osiągną rozmiar 
wymagający zachowania powyższych procedur. 

Małgorzata Bogusławska

Defibrylator na osiedlu
Możliwe, że zauważyli Państwo ostatnio 

w swoim otoczeniu zielone plakietki z błyskawicą 
wpisaną w serce i z krzyżykiem w prawym gór-
nym rogu. Tabliczki takie oznaczają miejsca, gdzie 
znajdują się defibrylatory AED (ang. Automated 
External Defibrillator, automa-
tyczny defibrylator zewnętrzny). 
Takie urządzenia pojawiają się co-
raz częściej w naszych miejscach 
pracy, na dworcach, lotniskach, 
w centrach handlowych i ogólnie 
przy dużych skupiskach ludzkich. 
Od kilku lat w Polsce wdrażane 
są programy powszechnego do-
stępu do defibrylacji. Międzyna-
rodowe organizacje pierwszej po-
mocy medycznej rekomendują, aby 
defibrylatory znajdowały się wszę-
dzie tam, gdzie w ciągu ostatnich 5 
lat przynajmniej raz miało miejsce 
nagłe zatrzymanie krążenia.

Choroby układu krążenia 
są główną przyczyną śmierci w Eu-
ropie. W Polsce z powodu nagłego 
zatrzymania krążenia umiera rocz-
nie 40 tysięcy osób. Użycie defi-
brylatora AED w pierwszych kilku 
minutach od zdarzenia zwiększa 
szansę poszkodowanego na przeży-
cie nawet do 75-90%.

Warto wiedzieć, że defibrylatory AED bardzo 
się różnią od urządzeń, jakie znamy z filmów fa-
bularnych. Kinowe defibrylatory mają elektrody 
wyglądające jak żelazka, wydają brzęczące dźwięki, 
a przyłożone do piersi pacjenta powodują, że leżący 

wyskakuje w powietrze na pół me-
tra. Obsługa automatycznego de-
fibrylatora wygląda zupełnie ina-
czej i może go zaaplikować nawet 
osoba nieprzeszkolona. Jest to bez-
pieczne także dla pacjenta.

Po uruchomieniu defibrylator 
AED zaczyna wydawać komen-
dy głosowe i wystarczy stosować 
się do jego instrukcji. Pakiet za-
wiera też ilustracje pokazujące, 
jak i gdzie umieścić elektrody 
na ciele pacjenta. Od momentu 
przyklejenia elektrod defibrylator 
przejmuje inicjatywę. Analizuje 
rytm pracy serca pacjenta i w ra-
zie potrzeby aplikuje odpowiedni 
ładunek energii elektrycznej. Je-
żeli defibrylacja nie jest potrzeb-
na, urządzenie po prostu nie uru-
chomi impulsu elektrycznego, ale 
nadal będzie nas instruować, jak 
kontynuować pierwszą pomoc.

Trzeba też wiedzieć, że we-
dług polskiego prawa każdy świa-

Defibrylator AED w specjalnej szafce, 
dostępny publicznie 

(źródło zdjęcia: Wikipedia).
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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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dek zdarzenia, gdzie ktoś został poszkodowany, 
ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy. Karane 
mogą być osoby, które nie udzieliły pierwszej po-
mocy, natomiast nie podlegają karze osoby, któ-
re próbowały pomóc, nawet jeżeli ich próby były 
niefachowe. Defibrylatory AED są właśnie po to, 
by każdy mógł udzielić pierwszej pomocy, gdy za-
chodzi podejrzenie, że ktoś doznał nagłego zatrzy-
mania krążenia.

 Rada Osiedla podjęła starania, aby na Strze-
szynie dostępne były defibrylatory AED. W tego-
rocznym budżecie zarezerwowaliśmy pieniądze 
na jedno urządzenie. W przyszłości chcielibyśmy, 

aby na osiedlu dostępne były co najmniej dwa 
defibrylatory. Chcielibyśmy zlokalizować je w miej-
scach, gdzie mogą być najbardziej potrzebne i tak, 
aby były bezpieczne przed wandalami, a z drugiej stro-
ny dostępne 24 godziny na dobę przez cały rok.

tekst: Wojciech Rypniewski, 
konsultacja: Anna Rypniewska

Źródła: 
http://aed24.pl/ 

https://hsmedical.pl/wiedza/wiedza-test 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Defibrylator

ŚLADAMI STRZESZYŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Przedszkole Numer 77 W Poznaniu - KORALIKI

Przedszkole Koraliki to placówka, która zosta-
ła przeniesiona z ul. Mickiewicza 30 na ul. Marka 
Hłaski 16. Jako duże przedszkole z 10 oddziałami 
liczącymi około 250 dzieci mieści się obecnie w no-
woczesnym budynku, specjalnie zaprojektowanym 
do ich potrzeb. Dzięki dużej ilości drzew oraz sporej 
przestrzeni, miejsce to jest przytulne i bezpieczne.

Bliskość przyrody sprawia, że można tu re-
alizować wiele ciekawych pomysłów. Plac za-
baw z morskim piaskiem jest idealnym miej-
scem na dziecięce gry i zabawy na świeżym 
powietrzu. Przedszkolaki mają możliwość 
edukacji ekologicznej dzięki ogródkowi owo-
cowo-warzywnemu. Rosną w nim: pomidory, 
papryka, cukinia, dynia. Zbiory te są później 
przygotowywane w postaci smakowitych dań 
kulinarnych, często z udziałem dzieci. Na te-
renie przedszkola znalazło się również miejsce 
na domki dla owadów, budki lęgowe czy zwykłe  
karmniki zamontowane w taki sposób żeby dzieci 
miały możliwość same dokarmić ptaki. 

Dyrekcja jest otwarta na kreatywnie prowa-
dzone zajęcia oraz na bezpieczeństwo. Wśród 
niebanalnych pomysłów w programie przedszko-
la zaliczyć można zajęcia szachowe, które miały 
swój finał na 1 turnieju szachowym dla przed-
szkolaków oraz dzieci szkoły podstawowej 1-3.  
 W przedszkolu odbywają się zbiórki nakrętek 

oraz odzieży dla potrzebujących. Cały personel 
jest odpowiednio przeszkolony, aby móc stwo-
rzyć jak najbardziej przyjazną atmosferę dla dzie-
ci ze specjalnymi potrzebami takimi jak autyzm 
bądź cukrzyca. 

Budka na owady.  Fot. Karolina Junik
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Drodzy Czytelnicy.
 Oddajemy do Waszych rąk już trzeci w tym 
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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!
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go Budżetu Obywatelskiego (PBO)
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Wielu rodziców współpracuje z kadrą nauczy-
cielską przedszkola. To pozwala na organizację 
spotkań, wystaw lub odwiedzin ciekawych ludzi 
i miejsc. Dzieci w ten sposób poznają różne zawo-
dy. Jednocześnie mają szansę odkryć swoje pasje. 

Oprócz codziennych zajęć, odbywają się rów-
nież spotkania z lektorami języka angielskiego, 
francuskiego i rosyjskiego. Odbywają się konkur-
sy, festyny, atrakcje, które inicjują spotkania z cały-
mi rodzinami, angażując zarówno najmłodszych, 
jak ich rodziców oraz dziadków. W zajęciach języ-
kowych udział mogą wziąć rodzice. Dzięki temu 

Ogród  Fot. Karolina Junik

i starsi i młodsi mogą podzielić się swoimi zainte-
resowaniami. Konkurs “Bawię się bezpiecznie” był 
dla dzieci szkoleniem o odpowiedzialnym zacho-
waniu się nad wodą. Podczas takich wyjść dzieci 
są zaopatrzone w chustki z numerem telefonu 
przedszkola oraz nazwą placówki. 

W najbliższym czasie zaplanowana jest in-
westycja w system wentylacji bloku kuchennego. 
Prace rozpoczęły się w sierpniu 2019. Natomiast 
z początkiem września zaplanowany jest udział 
w koncercie charytatywnym. Bilety na koncert 
rozprowadzane są w postaci cegiełek. Od czerwca 
2019 jedna z sal jest udostępniana seniorom spo-
tykającym się w każdą środę.

 Przedszkole 77 Koraliki sprawia bar-
dzo dobre wrażenie. Placówka jest duża, pełna  
zieleni, również w przestrzeniach znajdujących się 
na korytarzu. Pozwala to dzieciom na obserwację 
zmieniających się pór roku. Plac zabaw jest duży 
i zacieniony, a przed samym budynkiem jest spo-
ry parking, który jest istotnym ułatwieniem dla 
rodziców podwożących dzieci autem. Ciekawym 
pomysłem wartym realizacji jest pas zieleni, który 
miałby stać się łąką kwietną.

Karolina Junik

ŻYJ  ZDROWO

Biegiem przez kultury

Bieganie stało się w wielu kulturach wyznacz-
nikiem sprawności i siły. Antropolodzy znają 
kultury w których to właśnie sprawność biegowa 
była głównym elementem rytuałów przejścia mło-
dzieńców w grono dorosłych, bieganie ceniono 
w starożytnej Grecji i Rzymie jako szkołę charak-
teru ale i wyznacznik zdrowia i sprawności bojo-
wej. Do dzisiaj w najlepszych armiach świata bieg 
stanowi fundamentalny element treningu wojsko-
wego i jeden ze stałych elementów każdego testu 
sprawnościowego. 

Biegnący w równym tempem i zwartym szy-
ku formacja żołnierzy wyśpiewująca za dowódcą 
kolejne zwrotki piosenki to stały widok każdej 
amerykańskiej bazy wojskowej. Ciekawe ilu z tych 

dowódców zdaje sobie sprawę że wiązanie biegu 
ze sprawnością i siłą bierze swój początek u zara-
nia ludzkich cywilizacji. 

Najważniejszym obiektem sakralnym kultu-
ry Rapa Nui kwitnąceje na dzisiejszych Wyspach 
Wielkanocnych jest, położona na zachodnim zbo-
czu wulkanu Ranu Kao, święta wioska Orongo.  
To tutaj młodzi chłopcy  przechodzili rozsławiony 
w filmie Kevina Costnera rytuał Tangata Manu. 
Rytuał polegał na wypatrzeniu gniazda znajdują-
cego się na jednej z wysepek, zbiegnięciu do mo-
rza dopłynięcia do wysepki, wydobycia  jaja i bez-
piecznego doniesienia go do miejsca startu. Brzmi 
prosto, gdyby nie detale. Zbocze to stromy i wy-
soki na 250 metrów brzeg wulkanu, do przepły-
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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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nięcia około 300 metrów wzburzonego morza, 
a do gniazda wspinaczka po kilkudziesięcio-
metrowym klifie. Nic dziwnego, ze wielu śmiał-
ków przypłacało próbę życiem lub  kalectwem. 
Jednak nagroda dla zwycięscy, tego który jako 
pierwszy przybiegł z nienaruszonym jajkiem 
w ręce była ogromna.  Otrzymywał on bowiem 
na rok tytułu Człowieka Ptaka, a jego klan  rzą-
dził przez kolejny rok wyspą. 

Znaczenie biegania dostrzegali również lu-
dzie, których dziedzictwo jest nam o wiele bliż-
sze kulturowo. Sprawność fizyczna i gotowość 
do walki była dla starożytnych Greków, miesz-
kańców ciągle ze sobą walczących miast –państw 
sprawą kluczową. Stąd nieustanne, wspierane 
przez państwo i cieszące się powszechnym uzna-
niem, przywiązanie do ćwiczeń i ideału wyra-
żonego tłumaczeniem piękny i doskonały. Nie 
tylko młodzież ale, w zasadzie każdy obywatel, 
za jeden ze swych obowiązków uważał uczest-
nictwo we wspólnych ćwiczeniach w specjal-
nych budynkach –  gimnazjonach. Najlepsi 
mieli szanse reprezentowania swoich miast 
w ogólnogreckich, odbywających się co czte-
ry lata w Olimpii na Peloponezie zawodach – 
Olimpiadzie. Pierwsze z tych zawodów odbyły 
się w 776 roku pne. Trwały jeden dzień i obej-
mowały tylko jedną dyscyplinę – bieg na odle-
głość około 200 metrów. Z czasem przybywało 
dni i kolejnych dyscyplin m.in. skok w dal, rzut 
oszczepem i dyskiem, zapasy, boks, wyścigi ry-
dwanów. Jednak bieg pozostał dyscypliną naj-
ważniejszą, to od biegów zaczynały się zawody, 
i to od imienia zwycięzcy biegu nazywana całą 
olimpiadę.  Walka była tak zażarta, że zdarzało 
się, jak w przypadku Ladasa ze Sparty, że zwy-
cięzca dobiegał wprawdzie do mety ale tam pa-
dał martwy z wysiłku. Ale nagroda warta była 
poświęcenia. Wprawdzie oficjalnie zwycięzca 
otrzymywał tylko oliwną gałązkę, ale dla oby-
wateli miasta z którego pochodził zwycięzca 
–olimpionikos, był to tak olbrzymi prestiż i za-
szczyt, że na jego cześć układano pieśni, budo-
wano pomniki czy bito monety z jego wizerun-
kiem. Znane były przypadki miast które witając 
zwycięscę wybijały dziurę w murach czyniąc 
swe miasto bezbronnym. Wiara w moc olim-

pionika była tak duża, że obywatele odważali się 
na takie ryzyko. Nic dziwnego, że trafiali się za-
wodnicy próbujący drogi na skróty. W przypad-
ku przyłapania na oszustwie, delikwent musiał 
na własny koszty wystawić pomnik Zeusowi. 
Na cokole pomnika wyskrobane było imię fun-
datora i przewinienie jakiego się dopuścił. Taki 
Kalliopos z Aten na przykład po prostu przeku-
pił sędziów. Sprawa się wydała pogrążając wino-
wajcę w hańbie.

Ciekawie zresztą wygląda statystyka zwy-
cięstw. W masowej wyobraźni, kraina w której 
najsurowiej i najpełniej wychowywano młodych 
ludzi w kulcie sportu była Sparta. To przecież 
temu poświęcona była całość zabiegów wycho-
wawczych jakim poddawano młodzież. Tymcza-
sem najwięcej olimpijczyków nie pochodziło 
wcale ze Sparty. Najbardziej wsławił się Leonidas 
z Rodos zwyciężając w kilku następujących po so-
bie olimpiadach, podobnie jak Kroton z Milonu, 
choć ten był zapaśnikiem. Podobno po swym 
ostatnim zwycięstwie Kroton wziął zabitego, ofiar-
nego wołu i triumfalnie obniósł go dookoła stadionu 
–wyczyn godny ówczesnego Pudziana.

Niestety z rozgrywek wykluczone były kobie-
ty, jedynie w Sparcie organizowano zawody dla 
dziewcząt wychodząc z założenia, że zdrowe i wy-
sportowane kobiety rodzić będą zdrowych męż-
czyzn. Co gorsza jednak, kobiety wykluczone były 
również spośród widzów. Za próbę wejścia na sta-
dion w przebraniu groziła kara o wiele sroższa niż 
oszustwo podczas zawodów. Przyłapana kobieta 
skazywana była na karę śmierci. Jedyny widzem 
płci żeńskiej mogła być kapłanka Demeter-której 
swiątynia znajdowała się na terenie ówczesnego 
kompleksu olimpijskiego.   

Do tradycji olimpijskiej nawiązano po re-
aktywacji zawodów nowożytnych. Pierwotnie 
zmagania przeznaczone były tylko dla mężczyzn, 
dopiero z czasem dopuszczono kobiety nie tylko 
do oglądania ale również do uczestnictwa. Dziś 
w wielu armiach kobiety stają się żołnierzami, ra-
mię w ramię biegnącymi w rytuale armii amery-
kański – wspólnym śpiewaniu piosenek wymyśla-
nych przez biegnącego na czele sierżanta.

Jacek Trębecki
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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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ZIELEŃ WOKÓŁ NAS

Poznajmy przyrodę w Parku Ekologicznym

Lato było w tym roku upalne i bardzo suche, 
wiele drzew, nawet tych starych nie przetrwało 
długotrwałych okresów suszy. Bywały tygodnie, 
kiedy wody nie było nawet w zbiorniku w na-
szym Parku. Przed nami kalendarzowa jesień, 
która miejmy nadzieję będzie bardziej wilgotna 
od lata. Rośliny natomiast już wchodzą w jesienny 
stan spoczynku - pojawiają się dojrzałe już owoce, 
a pierwsze liście żółkną i opadają. 

Brzeg zbiornika wodnego zaczyna nabierać 
kolorów, wśród których najbardziej zwraca uwa-
gę czerwień owoców na głogach jednoszyjkowych 
(łac. Crataegus monogyna Jacq.), niewysokich 
drzewach naturalnie porastających Park.

Głóg to krzew lub niskie drzewo, dorasta 
do 6–8 m wysokości, ma silnie zdrewniałe cier-
niste gałęzie, a jego nazwą błędnie określane 
są owoce dzikiej róży. Jest rodzimym gatunkiem, 
pospolitym w świetlistych lasach liściastych 
i na poboczach dróg, dobrze rośnie nawet na gle-
bach suchych i ubogich. Inne nazwy: głożyna, 
ciernie białe, jaworek, bodlak, bulimączka. 

Z biało kremowych kwiatów zebranych w bal-
dachy, pojawiających się w maju, rozwijają się 

odwrotnie jajowate lub kuliste owoce o długości 
zwykle 6–10 mm i szerokości 4–8 mm, barwy 
czerwonawobrunatnej lub ciemnoczerwonej. 

Jako roślina ozdobna sadzone są odmiany 
mieszańcowe o kwiatach pełnych, białych lub ró-
żowych. Używany jest też na żywopłoty – są nie 
tylko gęste, ale i cierniste, w zasadzie nie do poko-
nania przez ludzi i zwierzęta.

Jako roślina lecznicza dostarcza surowca zie-
larskiego - kwiatostan głogu (Crataegi folium cum 
flore) – całe lub rozdrobnione, wysuszone gałązki 
z kwiatami oraz owoc głogu (Crataegi fructus) – 
wysuszone owoce głogu jednoszyjkowego. Głóg 
jest bardzo bogaty w witaminę C, która wzmac-
nia odporność organizmu i skutecznie wspiera go 
w walce z infekcjami czy przeziębieniem. Znaj-
dziemy w nim także dużo witaminy PP, biorącej 
udział w przemianie białek, tłuszczów, węglo-
wodanów, a także utrzymującej w dobrym stanie 
nabłonek skóry, przewodu pokarmowego i ukła-
du nerwowego. Co ważne, rozszerzając naczynia 
krwionośne, witamina PP usprawnia funkcjono-
wanie mózgu. W owocach i kwiatach znajdziemy 

Owce głogu jednoszyjkowego. Fot.  Małgorzata Bogusławska

Głóg na brzegu zbiornika w Parku Ekologicznym.
 Fot.  Małgorzata Bogusławska



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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witaminę A, witaminy z grupy B. Głóg jest też 
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i pektyn. Obecne są w nim także olejki eteryczne, 
które działają odprężająco i relaksująco, produkty 
z głogu mogą więc przynieść ukojenie po ciężkim 
dniu lub po dużej aktywności fizycznej. 

Owoców głogu nie powinno się jeść na surowo, 
przygotowuje się z nich konfitury, wina i nalewki. 

Na przetwory najlepiej zrywać owoce po pierw-
szych przymrozkach lub w obawie, że do tego 
czasu opadną, można zebrane wcześniej owoce 
zamrozić i przed obróbką rozmrozić. 

Owoce głogu są też ważnym składnikiem po-
żywienia ptaków, które zjadając owoce, rozsiewają 
nasiona roślin. 

Małgorzata Bogusławska

Co nowego u św. Moniki 

W tym roku 27 sierpnia już po raz 5 obchodzi-
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czyli Odpust Parafialny. 5 rocznica powstania na-
szej Wspólnoty Parafialnej to wielkie wydarzenie 
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micznie - duchowo i budowlanie. 

Uroczystości Odpustowe odbyły się we wto-
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św. Stanisława Biskupa z Poznania. Wcześniej, 
bo w niedzielę 25.08. przeżywaliśmy w naszej pa-
rafii Piknik Rodzinny z okazji Imienin i Urodzin 
naszej Parafii i święta naszej Patronki. Ogromna 
radość napełniał wszystkich uczestników z para-
fii i przybyłych gości. W podniosłej i świątecznej 
atmosferze świętowaliśmy nasze rocznice i bli-
skość naszej Patronki św. Moniki. Wraz z ks. Pro-
boszczem podczas Pikniku, poprzez konkurencje, 

zabawy i integracje, budowaliśmy i łączyliśmy 
nasza Wspólnotę w wielkiej radości. Całą zabawę 
dopełnił urodzinowy tort i inne pyszności przy 
dźwiękach wspaniałej muzyki. Nasz Piknik Uro-
dzinowo-Imieninowy to co roku wspaniała okazja 
do integracji i budowania Wspólnoty Parafialnej 
i Społeczności Strzeszyńskiej. A największa role 
odegrali nasi kochani Seniorzy, którzy na scenie 
poprowadzili Biesiadę Piknikową. 

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń całego 
Pikniku był moment, w którym ks. Proboszcz 
Szczepan Łakomy ogłosił, że rozpoczynamy drugi 
etap naszej inwestycji czyli rozpoczynamy budowę 
świątyni dla Pana Boga i dla św. Moniki. Wybu-
chła wielka radość i entuzjazm, który wyraził się 
gromkimi oklaskami.

Tak, rozpoczynamy budowę świątyni już nie-
bawem, na dniach geodeta wyznaczy budynek, 
koparki zbiorą humus i rozpoczną się wykopy 
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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
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fundamentów i prace przy zbrojeniach ze stali. 
W tym roku skupiamy się na fundamentach świą-
tyni a w roku 2020 chcemy postawić konstrukcje 
kościoła i przykryć dachem. 

Przed nami wielkie działo Boże i ogromny 
zaszczyt uczestnictwa i współpracy przy budowie 
świątyni. Zapraszamy wszystkich do włączenie się 
w naszą Wspólnotę Parafialna i w dzieło budowy. 
Można nas wpierać duchowo: modlitwa, cierpie-
nie, post oraz materialnie: ofiarą, finansowo, daro-
wizną, materiałami budowlanymi, usługą, pracą. 

Dziękujemy za każdy dar serca i życzliwości i za-
pewniamy o modlitwie w intencji ofiarodawców. 
Zapraszamy również do naszej parafii na Mszę św. 
nabożeństwa szczególnie we wtorek do św. Mo-
niki, która jest patronką kobiet chrześcijańskich, 
matek, wdów, kobiet zamężnych, przeżywających 
kłopoty małżeńskie i nieudane małżeństwa, ko-
biet, które zawiodły się na dzieciach lub mają 
z dziećmi kłopoty. Św. Monika uczy nas wytrwałej 
modlitwy, zaufania Bogu do końca i głębi miłości 
do swoich bliskich. W naszej parafii szczególnie 
polecamy sprawy małżeńskie, rodzicielskie i tro-
skę o wychowanie młodego pokolenia. 

Niech św. Monika wyprasza u Pana Boga po-
trzebna łaski i Boże błogosławieństwo.

KONTO BUDOWY:
66 1160 2202 0000 0002 6950 0633
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Moniki w Poznaniu, 
ul. Biskupińska 29, 
60 - 463 Poznań

Staycation

Czy wakacje w mieście muszą być nudne? Jak 
dotknąć innych kultur, nie ruszając się z osiedla? 
W te wakacje było to możliwe!

W tym roku pierwszy raz na naszym osiedlu 
odbywało się “Lato z Estradą”. To cykl wakacyj-
nych, plenerowych inicjatyw kulturalnych, które 
odbywają się w poszczególnych dzielnicach odda-

lonych od centrum Poznania. Strzeszyn w końcu 
także miał przyjemność gościć to wydarzenie u 
siebie.

To była już trzecia edycja cyklu i odbyła się pod 
hasłem: Wiele Kultur - Jeden Świat. W programie 
znalazły się takie atrakcje jak: warsztaty, anima-
cje, potańcówki, koncerty, a także kino sferyczne 
i spektakle teatralne. Organizatorzy przybliżyli 

Fot. Marta Schmidt Fot. Marta Schmidt
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zwyczaje i kulturę mieszkańców różnych zakąt-
ków świata: Japonii, Indii, Hiszpanii, Grecji, oraz 
Afryki, w tym krajów Maghrebu. Nie zapomnieli 
o tradycjach Poznania i Wielkopolski.

Na warsztatach zarówno dzieci jak i opieku-
nowie mogli dotknąć, poczuć, posmakować in-
nych kultur. Od robienia afrykańskich masek po 
smakowanie arabskich przysmaków – co tydzień 
czekała na nas nowa niespodzianka. Dzieci mogły 
nie tylko posłuchać, ale porozmawiać z obcokra-
jowcami i poznać ich świat.

Pogoda była ważnym elementem spotkań. Nie 
zawsze było słonecznie i pocztówkowo, ale nie 

poddaliśmy się nawet ulewie i burzy. W ogrom-
nej ulewie dzieci, tworząc ocean w butelce, mogły 
robić istne tornada, same na szczęście będąc scho-
wane w suchym namiocie. 

Myślę, że największą wartością dla naszej ma-
łej społeczności lokalnej było to, że z tygodnia 
na tydzień te wydarzenia łączyły nas, aktywno-
ści dzieci przybliżały do siebie. Mam nadzieję, że 
pojawiające się wydarzenia kulturalne i sportowe 
coraz bardziej będą integrować nas, mieszkańców 
Strzeszyna.  Do zobaczenia!

 Marta Schmidt

XI  Festyn Rodzinny na Strzeszynie 
XI Festyn Rodzinny na Strzeszynie za nami, 

16. czerwca bawiliśmy się wspólnie na boisku 
pomiędzy ulicami Owidiusza i Horacego. Nie 
zawiedliście nas - było fantastycznie jak zawsze.

Wiosną, często z małym wyprzedzeniem cza-
sowym członkowie Stowarzyszenia Strzeszyn dla 
Dzieci szukają pomocy wśród lokalnej społeczno-
ści oraz firm. Po raz kolejny nie zawiedliśmy się, 
zawsze otrzymujemy wsparcie. Przez wszystkie 
lata zawsze była z nami  Rada Osiedla Strzeszyn 
różnych kadencji. To z pewnością jest dobry mo-
ment i miejsce, aby podziękować Wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji ostatniego festynu. 
Dziękuję za wsparcie, pracę wolontariuszy, każdy 
wkład czasowy i materialny. 

Nasz główny cel od lat to zorganizowanie im-
prezy w plenerze, podczas której będziemy się mogli 
spotkać w dobrej atmosferze. Nasze osiedle się rozra-
sta, ale dalej naszą wartością są dobre stosunki mię-
dzy sąsiadami, młodzieżą i rodzinami. Zależy nam 
na tym byśmy  się znali i wspierali. Wraz z osiedlo-
wymi klubami i naszą szkołą, która przepracowała 
już całe osiem lat osiedle wychowało sporo młodzie-
ży, pięknie było patrzeć jak dorastają.  

Podczas pierwszych festynów trudno było za-
gospodarować czas na scenie, potrzebna nam była 
pomoc różnych zespołów z zewnątrz. W ostatnich 
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Autor: Urszula Konys, Strzeszyn dla Dzieci

Fot. Janusz Janasik
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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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Zaj

ZAJĘCIA SPORTOWE
bezpłatne

od 1 października 2019

Boisko/Siłownia zew. przy ul.Krajeneckiej

Zajęcia dla osób w każdym wieku
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

sobota 9:00 - 10:00

Uwaga: Proszę przynieść własną matę do ćwiczeń

Szkoła Podstawowa nr 1, Sala z lustrami

Zajęcia dla osób dorosłych
JOGA

czwartek 20:00 - 21:00

Uwaga: Proszę przynieść własną matę do ćwiczeń

Szkoła Podstawowa nr 1, Hala sportowa

Zajęcia szczególnie dla osób starszych
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

środa 19:30 - 20:15

Uwaga: Proszę przynieść własną matę do ćwiczeń

Krajenecka/Koszalińska przy działkach

Marsz z kijami dla osób w każdym wieku
NORDIC WALKING

sobota 9:30 - 10:30 grupa początkująca

sobota 10:30 - 11:30 grupa zaawansowana

Uwaga: Zajęcia startują od 12 X. Proszę przynieść własne kije

Szkoła Podstawowa nr 1, Hala sportowa

Zajęcia z samoobrony dla kobiet
BEZPIECZNA KOBIETA

piątek 20:00 - 21:00

Uwaga: Zajęcia startują od 25 X

Szkoła Podstawowa nr 1, Hala sportowa

Zajęcia dla osób w każdym wieku
ZDROWY KRĘGOSŁUP

środa 20:30 - 21:30

Uwaga: Proszę przynieść własną matę do ćwiczeń

Szkoła Podstawowa nr 1, Hala sportowa

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym
SPORTOWE SOBOTY DLA DZIECI

sobota 10:00 - 12:00

Szkoła Podstawowa nr 1, Hala sportowa

Zajęcia dla mężczyzn i kobiet od 15 do 30 roku życia
PIŁKA NOŻNA / UNIHOKEJ

piątek 19:00 - 20:00

Uwaga: Zajęcia do 25 X w godz. 19:00 - 21:00

Zajęcia są bezpłatne, ogólnodostępne realizowane ze środków Rady Osiedla Strzeszyn. 
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy.

Nie jest wymagana rejestracja, do grupy można dołączyć w dowolnym momencie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres email Komisji Sportu: rossport@gmail.com
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Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla Strzeszyn Lato 2019

1. Przeprowadzono opiniowanie projektów PBO 
dotyczących naszego osiedla,

2. Toczyły się rozmowy z władzami Poznania ws. 
dojazdu i parkingu P&R przy ul. Owidiusza/Hora-
cego. Istnieje koncepcja parkingu przy stacji Poznań 
Podolany (ul. Owidiusza), otrzymaliśmy z budżetu 
Miasta Poznania pieniądze na stworzenie projek-
tu dojazdu. Jednocześnie jako RO przeznaczyliśmy 
część środków tzw. czteroletnich na budowę tych in-
westycji, mamy nadzieję na rozwiązanie problemu w 
przyszłym roku.

3.Latem przeprowadzane były remonty w pla-
cówkach oświatowych we współpracy z SP1, Przed-
szkolem nr 77, Wydziałem Oświaty. W szkole wyko-
nano nowe kanały wentylacyjne wraz z niezbędnymi 
przebiciami przez stropy. To jeszcze nie kończy te-
matu, konieczne będzie dokupienie wentylatorów, 
zapewnienie przewietrzania klatek schodowych, ko-
rytarzy szkolnych oraz klas poprzez uchylanie okien.

4.Toczyły się rozmowy (przy udziale Przewod-
niczącej M.Bogusławskiej) z wykonawcą peronu po-
dolańskiego firmą PORR oraz PKP PLK w sprawie 
zapewnienia możliwości wykonania drugiego zejścia 
z peronu, od strony szkoły. Rozmowy zakończyły się 
pozytywnie.

5. Zarząd RO był na spotkaniu z wójtem gminy 
Suchy Las ws. wiaduktu w ciągu ulicy Sucholeskiej. 
Stoimy na stanowisku, że w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa drogowego naszym mieszkańcom w 
pierwszej kolejności powinna zostać zmodernizo-
wana ul. Obornicka, a dopiero po niej wybudowa-
ny wiadukt sucholeski. Stanowisko zostało poparte 
uchwałą Rady Osiedla.

6. Wykonano koncepcję ul. Wańkowicza na wy-
sokości kościoła św. Ojca Pio, w tej chwili w ZDM 
trwa projektowanie ulicy i chodnika.

7. Dokonano comiesięcznych odbiorów prac 
utrzymaniowych terenów powierzonych (Park Edu-
kacji Ekologicznej, Owidiusza/Horacego, skwer ul. 
Wergiliusza, Kaczmarskiego, Krajenecka i Jeziorańska) 
oraz odbiorów nowych inwestycji (Owidiusza/Horace-
go) i remontów dróg (kolejny fragment ul. Hezjoda).

8. Został uruchomiony Strzeszyński Klub Senio-
ra, spotkania odbywają się w Przedszkolu nr 77, jest 

to miejsce położone centralnie na naszym osiedlu. 
Informacje na Facebooku: Strzeszyński Klub Senio-
ra. Seniorzy odbyli pierwszą wycieczkę do Zielonej 
Góry.

9. Spotkaliśmy się z Prezydentem Solarskim, roz-
mawialiśmy o rozwoju sportu i kultury na naszym 
osiedlu. Rozmowy są w toku, gdy będą znane kon-
kretne rezultaty, poinformujemy mieskzańców.

10. Utworzony został program zajęć sportowych 
dla mieszkańców, od małych dzieci po seniorów. 
Szczegóły na plakatach.

11. Odbyło się spotkanie z Wicedyrektorem Wy-
działu Kultury Panem Marcinem Kostaszukiem oraz 
przedstawicielami oświatowo-kulturalnej społecz-
ności naszego osiedla. Bardzo wszystkim za udział 
dziękujemy, działamy dalej. Wszystkich zapraszamy 
na szkolenia w Wydziale Kultury 10 i 11.10. aby do-
wiedzieć się, jak zdobywać granty na kulturę na na-
sze osiedle.

12. Spotykaliśmy się z zespołem ds. Plażojady 
2 PBO, która realizuje inwestycje m.in. na terenie 
Strzeszynka.

Z poważaniem,
Dominika Zenka-Podlaszewska

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn
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przez Zarząd Osiedla granty, środki z budżetu miasta

ZAPLANOWANE INWESTYCJE
DO REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA W ROKU 2018
NA TERENIE OSIEDLA STRZESZYN

- przewidywany termin oddania do użytku: je-
sień 2018

2. REWITALIZACJA  BOISKA DO PIŁKI 
NOŻNEJ PRZY ULICY KRAJENECKIEJ

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

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

3

Na Strzeszynie

DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA GŁOSY!

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

Małgorzata Szymaniak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn

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

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

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

4. REWITALIZACJA BOISKA PRZY ULI-
CY JEZIORAŃSKIEJ

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

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

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

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

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

Wojciech Bratkowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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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

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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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. 
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