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W numerze m.in.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia! 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój, wytchnienie 
oraz radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem,  

a Nowy Rok obdaruje zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. 

Szkolne Koło Caritas Strzeszyn (SKC 
Strzeszyn) – Wolontariat na Strzeszynie 
– str. 6

Aktualne inwestycje na Strzeszynie 
– str. 3
Strzeszyńskie Betlejem – str. 5
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oraz Rada i Zarząd Osiedla Strzeszyn
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Drodzy Czytelnicy.
Grudzień do czas oczekiwania i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Jest to okres nie tylko 

radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka w Nowym Roku. 
W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego Na Strzeszynie chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze 

życzenia dobrego zdrowia, prawdziwego pokoju serca oraz wiele ludzkiej życzliwości. 
Niech otacza nas wszystkich miłość i serdeczność ludzi dzięki którym łatwiej jest znosić  

wszelkie przeciwności i trudy życia, a nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem spełnionych 
marzeń i nadziei.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie kolejnego numeru naszej osiedlowej gazetki 
i poświęcili swój czas na napisanie do niej artykułów. Tradycyjnie serdecznie Państwa zapraszam do 
współpracy i dzielenia się ważnymi dla Państwa sprawami, problemami, czy też pomysłami na zmianę 
naszego Osiedla. We wszelkich sprawach proszę o kontakt na naszą redakcyjną skrzynkę – redakcja.
nastrzeszynie@gmail.com.

Przyjemnej lektury! Małgorzata Szymaniak
Redaktor naczelna

od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 08:00-16:00
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: 
Małgorzata Bogusławska 
Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Strzeszyn: 
Dominika Zenka-Podlaszewska
Tel.: 61 624 63 11
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Rada Osiedla Strzeszyn 
w Poznaniu
Wydział Wpierania 
Jednostek Pomocniczych 
Miasta Poznania 
Osiedle Strzeszyn
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

osiedle_strzeszyn@um.poznan.pl
informacje i komunikaty 
zamieszczamy również 
na naszej stronie internetowej: 
www.osiedlestrzeszyn.pl 
oraz na oficjalnym profilu fb: 
www.facebook.com/rostrzeszyn/

Wyniki głosowania w programie PBO 
2022 są już znane. Dzięki Państwa gło-
som na naszym osiedlu uda się między 
innymi:

 ҄ wyposażyć aulę Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ulicy Hezjoda w składaną, audytoryjną widow-
nię i scenę z kurtyną,

 ҄ uporządkować pas zieleni przy torach w są-
siedztwie ulic Miłosza i Poli Gojawiczyńskiej

 ҄ zorganizować kolejne lato wypełnione wyda-
rzeniami kulturalnymi.
Dziękujemy za każdy Państwa głos oddany  

w ramach PBO! 

Poznański Budżet Obywatelski PBO 2022 – dziękujemy!
Kolejna edycja programu już w przyszłym roku. 

Z inicjatywy Rady Osiedla zostałam członkiem ze-
społu ds. PBO, którego zadaniem będzie w szcze-
gólności wypracowanie zasad oraz optymalnych 
rozwiązań realizacji zadania PBO w kolejnej edycji, 
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Ze-
spół będzie spotykał się cyklicznie do końca lutego 
2022 r., jeśli więc mają Państwo sugestie zmian lub 
pomysły, które warto by zgłosić i wprowadzić - za-
praszam do kontaktu na naszą redakcyjną skrzynkę 
– redakcja.nastrzeszynie@gmail.com. Koordynator-
ką projektów PBO ze strony osiedla była Dominika 
Zenka-Podlaszewska

Małgorzata Szymaniak
Radna Osiedla Strzeszyn
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Aktualne inwestycje na Strzeszynie
Szanowni Państwo.
Dobiega końca kolejny trudny pandemiczny rok, w którym pomimo licznych obostrzeń i znacznego wzrostu cen 
usług i materiałów, Rada i Zarząd Osiedla  w pocie czoła realizowali liczne zadania, których celem jak zawsze 
było polepszenie warunków życia mieszkańców. Do spraw tych należą nie tylko liczne działania kulturalne  
i przedstawione poniżej inwestycje, ale także cotygodniowe spotkania opiniujące i zatwierdzające zmiany na 
Osiedlu, jakie wprowadzają inne jednostki i wydziały Miasta jak na przykład projekty organizacji ruchu, miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium zagospodarowania, zbycia nieruchomości, rozkła-
dy jazdy autobusów i wiele innych. Staramy się być dla Was i dla Was pracować, poznawać Wasze potrzeby  
i w miarę możliwości je zaspakajać. Teraz nadchodzi czas Świątecznego odpoczynku i krótkiej przerwy na powi-
tanie Nowego Roku, dlatego życzymy Państwu spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyśl-
ności w 2022 roku, obiecując jednocześnie, że nie zwolnimy tempa pracy w nadchodzącym roku.  
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Aleja Demokracji
W ramach realizacji Poznańskiego Budżetu Oby-
watelskiego „Zielone Fyrtle” oraz w ramach na-
grody od Prezydenta Miasta Poznania za wysoką 
frekwencję w wyborach w pasie zieleni między 
ulicami Hezjoda i Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej zo-
stanie nasadzonych 146 sztuk dębów czerwo-
nych. Ponadto 44 drzewa rosnące na tym terenie 
zostały zachowane na wniosek Osiedla Strzeszyn. 
Na nasz wniosek najcenniejsze przyrodniczo krze-
wy zostały przesadzone do Parku Edukacji Ekolo-

Oświetlenie terenów rekreacyjnych
Ze środków Osiedla Strzeszyn przygotowane zo-
stały projekty oświetlenia naszych terenów: Parku 
Edukacji Ekologicznej, terenów Owidiusza/Hora-
cego, Parku Alberta Camusa, terenów przy Kraje-
neckiej. Ze środków łączonych: Osiedla Strzeszyn 
oraz poprawki radnych Ganowicza, Lisieckiej-
Pawełczak i Wożniak – będą  systematycznie 
realizowane poszczególne etapy prac (zgodnie 
z rozstrzygniętymi przetargami). Mamy nadzieję 
ustawić lampy na ulicach Krajeneckiej, Owidiusza, 
w parkach: Edukacji Ekologicznej i Camusa.

Wyposażenie płyty rolkarskiej przy ulicy Homera

gicznej. Zadanie zaprojektował i realizuje zarządca 
tego terenu czyli Zarząd Zieleni Miejskiej. Proces 
przygotowania terenu wygląda dokładnie tak 
samo, jak proces przygotowania terenu pod Park 
Edukacji Ekologicznej czy Park Alberta Camusa 
(między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego). 
Pozostawia się wszystkie drzewa rosnące na te-
renie, wyrównuje się go. Po czym wprowadza się 
nowe, dodatkowe nasadzenia, z zachowaniem ist-
niejących drzew.

Trwa przygotowanie drugiego już przetargu na 
wyposażenie płyty rolkarskiej. Zadanie jest reali-
zowane ze środków łączonych Osiedla Strzeszyn, 
stowarzyszenia Strzeszyn dla Dzieci oraz popraw-

ki do budżetu Miasta Poznania radnej Małgorzaty 
Woźniak. W pierwszym przetargu nie zgłosiła się 
żadna firma na wykonanie zadania.
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Lampy w ulicy Hezjoda
Na Hezjoda, drodze do naszej osiedlowej szkoły 
podstawowej stoją już lampy. To pierwsza zreali-
zowana inwestycja z tak zwanych „czterolatek”  
w Zarządzie Dróg Miejskich. „Czterlolatki” to fun-
dusz przyznawany przez Miasto Poznań osiedlom 
peryferyjnym raz na 4 lata na inwestycje głównie 
infrastrukturalne. 

Oświetlenie ulicy Hezjoda było „zaległe” jesz-
cze z poprzedniej kadencji Rady Osiedla, czyli  
z lat 2015-2019. Aktualna „czterolatka” to budżet  
w wysokości około 3 milionów złotych. Przezna-
czyliśmy ją na:

Chodnik w ulicy Krajeneckiej
Według informacji z Zarządu Dróg Miejskich ko-
lejny w realizacji będzie teraz chodnik w ulicy Kra-

 ҄ projektowanie i realizację brakującego frag-
mentu ulicy Wańkowicza (to też chodniki  
i oświetlenie ulicy dla dzieci idących do szkoły 
czy na przystanki komunikacji publicznej z osie-
dla wojskowego i całej zabudowy dookoła), 

 ҄ budowę brakującego fragmentu chodnika  
w ulicy Krajeneckiej, 

 ҄ projekt ulicy Literackiej (na odcinku od ronda 
Czapskiego do ulicy Waśniowskiej). 
Na więcej inwestycji drogowych w całej kaden-

cji 2019-2023 nie mamy już pieniędzy. Z poprawki 
radnej Marii Lisieckiej Pawełczak są też przygoto-
wywane dojścia i przystanki w ulicy Koszalińskiej.

jeneckiej, który ma zostać wykonany się w pierw-
szych miesiącach 2022 roku.

dr Dominika Zenka-Podlaszewska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn

Małgorzata Bogusławska  
Przewodniczącej Rady Osiedla Strzeszyn

dr Dominika Zenka-Podlaszewska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn

Wiadukty w ciągu ulicy Golęcińskiej  
i Lutyckiej - stan prac
Prace projektowe, przygotowanie finansowania oraz niezbędnych zgód i pozwoleń 
na budowę wiaduktów w ulicach Golęcińskiej i Łużyckiej cały czas się toczy

źródło: https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/powsta-
je-dokumentacja-dla-nowych-wiaduktow-w-ciagu-ulic-lutyckiej-i-
golecinskiej

źródło: opracowanie własne na postawie projektów budżetu Miasta 
Poznania 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej ze strony:
https://bip.poznan.pl/bip/sesje/lv,85837/

Miasto Poznań na lata 2022/2023 ma zaplano-
wane środki w wysokości 100 mln zł na budowę 
wiaduktów w ulicach Golęcińskiej i Lutyckiej.  
W projekcie budżetu Miasta Poznania na 2022 
rok przewidziane są środki na oba wiadukty. Na 
kolejne lata także wpisano środki na realizację 
obu zadań. Więcej szczegółów przedstawia tabela 
poniżej. Na ostatniej sesji Rady Miasta Poznania 
odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu 
Miasta Poznania na 2022 rok.

Ulica 2022 2023 Łącznie
Lutycka 29 461 000 zł 30 453 508 zł 59 914 508
Golęcińska 17 978 550 zł 22 752 701 zł 40 731 251 zł

100 654 759 zł

Jeśli chodzi o formalności – Miasto Poznań 
czeka od 1,5 roku na wydanie przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji środowi-
skowej. Ma ona zostać wydana do końca grudnia 
2021 roku.

W następnych etapach Miasto będzie wystę-
powało o wydanie decyzji wodno-prawnej oraz  
o tak zwanej decyzji ZRID (zezwolenie na realiza-
cję inwestycji drogowej).

Projektowanie wiaduktów cały czas trwa, 
wszystkie zakresy, które mogą zostać wykonane 
na ten moment, są realizowane. Kosztorys bu-
dowlany jeszcze nie jest sfinalizowany ze względu 
na brak wyżej wymienionych decyzji i niedokoń-
czoną dokumentację projektową.
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Betlejem Strzeszyńskie 2021
„Występy dzieci, wspólne śpiewanie kolęd, świąteczne przysmaki, przedstawienia, 
warsztaty artystyczne - takie atrakcje czekać będą na mieszkańców Strzeszyna, któ-
rzy przyjdą w sobotę 11 grudnia od 14.00 do Parku Edukacji Ekologicznej przy ulicy 
Hezjoda. Serdecznie zapraszamy!” - Dominika Zenka-Podlaszewka, Przewodniczą-
ca Zarządu Rady Osiedla Strzeszyn.
W nawiązaniu do wieloletniej tradycji Poznańskie-
go Betlejem już 11 grudnia odbędzie się świątecz-
ne spotkanie mieszkańców Strzeszyna w Parku 
Edukacji Ekologicznej. Nie zabraknie na nim atrak-
cji dla dzieci i dorosłych. 

Możliwe jest to dzięki zaangażowaniu radnych 
osiedlowych, dofinansowaniu wiceprezydenta Po-
znania Jędrzeja Solarskiego oraz wsparciu Wydziału 
Kultury, Fundacji ZOOM i Szkoły Podstawowej nr 1. 

Na naszym osiedlu zagoszczą z animacjami 
Elza i Olaf, zapraszamy również tradycyjnie na 
występy dzieci z Przystani Artystycznej i Warszta-
towni Artystycznej oraz wspólne śpiewanie kolęd 
ze Szkolnym Kołem Caritas Strzeszyn oraz Scholą 
Liturgiczną Familia. Nasze świętowanie zakończy-
my spotkaniem ze św. Mikołajem!

Na rozstawionych stanowiskach nie zabrak-
nie dobrego jedzenia oraz świątecznego grzańca. 
Lokalni wystawcy mają możliwość pokazać się 
mieszkańcom. Zapraszamy na stanowisko Rady 
Osiedla Strzeszyn. CIL Strzeszyn wraz ze Stowa-
rzyszeniem Strzeszyn dla Dzieci przygotowują 
warsztaty artystyczne. Porozmawiać będzie moż-
na także z lokalnymi krwiodawcami z Klubu Hono-
rowego Dawcy Krwi Legion oddział Poznań. Także 
Ferajna św. Moniki oraz Odyseusze Strzeszyńscy 
szykują niespodzianki. 

Spędzając ten czas z rodziną i przyjaciółmi, pa-
miętajmy o bezpieczeństwie nas wszystkich, sto-
sujmy się do obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Marta Schmidt
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Szkolne Koło Caritas Strzeszyn (SKC 
Strzeszyn) – Wolontariat na Strzeszynie

„Mamo, ja tylko spędziłam 
z tymi ludźmi trochę czasu, 
śmialiśmy się, nawet płaka-
łam. Było mega fantastycznie”. 
Taką wiadomość otrzymałem 
kilka lat temu od jednego z ro-
dziców ucznia ówczesnej kla-
sy 5 naszej osiedlowej szkoły 

podstawowej, kiedy wróciliśmy z Domu Pomocy 
Społecznej Ugory. „Nie mogłam ukryć łez, kiedy 
wiozłam prezent dla małej Mai. Ona w domu nie 
miała prawie niczego, a ucieszyła się z tych dro-
biazgów, które od nas otrzymała. Nie żałuję, że 
dołączyłam do SKC” (Szkolne Koło Caritas Strze-
szyn – przyp.red.) To natomiast wpis w mediach 
społecznościowych jednej z uczennic klasy 8.

Działamy na Strzeszynie od 2013 roku. Naj-
pierw w szkole, po kilku latach również w parafii 
i na naszym osiedlu. Grupa kilkuset osób – dzieci, 
młodzieży, dorosłych, rodzin – które oddają to, co 
mają najcenniejsze (wcale nie mówię tu o pienią-
dzach): swój CZAS. Pieniądze zawsze się znajdują. 
Nasz Szef się już o to troszczy! Naszą pomocą ota-
czamy rocznie około 1 500 osób.

Pojemniki na nakrętki dla chorej Marty; zbiór-
ka baterii, starych telefonów, półka charytatywna; 
całoroczna zbiórka ubrań, zabawek, zbiórki kom-
puterów, Skarpetkowa choinka, Adopcja zakupo-
wa. To tylko kilka naszych stałych akcji, których w 
ciągu roku bywa kilkadziesiąt. 

Może podczas zakupów w naszych osiedlowych 
sklepach spotkaliście młodych ludzi przygotowują-
cych zakupy dla potrzebujących. Może sami wspie-
racie finansowo Adopcję zakupową. Może wasze 
dziecko jest członkiem SKC Strzeszyn lub sami do-
łączyliście do grupy wolontariuszy. Może poczuliście 
Ducha Świąt będąc „świątecznym kierowcą” i roz-
wożąc paczki oraz prezenty docieraliście do Rodzin, 
którym pomagamy. Jeśli nie – wszystko przed Wami! 
Dołączyć można w każdej chwili.

W najbliższych dniach chcemy już tradycyjnie 
zaadoptować kilkadziesiąt Rodzin na Święta. Możesz 
wybrać dowolną osobę/rodzinę i realnie pomóc jej 
w świątecznych zakupach przygotowując ich część 
za nią. Każdego roku – tutaj ogromne podziękowa-
nia dla p. Katarzyny Zalewskiej i Nieformalnej Grupy 
Strzeszyńskiej – dzięki osobom aktywnym w inter-
necie możemy realnie pomagać, a formularz zgłosze-
niowy po kilku dniach bywa pusty!

Jeśli chciałbyś pomóc osobom, które faktycz-
nie tej pomocy potrzebują  w akcji „Zaadoptuj 
Rodzinę na Święta” lub w innym naszym przed-
sięwzięciu – zapraszamy na stronę www.skcstrze-
szyn.pl. Pomagamy przede wszystkim lokalnie – 
większość paczek trafia do Rodzin na Strzeszynie 
i bliskiej okolicy.

Więcej radości jest w dawaniu aniżeli w bra-
niu! Przekonaj się!

Krzysztof Tomiak
SKC Strzeszyn – Wolontariat na Strzeszynie
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Park Edukacji Ekologicznej
Rada Osiedla Strzeszyn wystąpiła z wnioskiem o przekazanie w zarząd osiedla mie-
nia komunalnego położonego przy ulicy Homera z zamiarem utworzenia Parku 
Edukacji Przyrodniczej „Strzeszyn” w 2011 roku. Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Poznania z dnia 1 października 2012r. przekazano Osiedlu Strzeszyn nieruchomości 
położone przy ulicy Homera w celu utworzenia, korzystania i utrzymywania Parku 
Edukacji Przyrodniczej „Strzeszyn”.
Po przejęciu wskazanego obszaru przystąpiono do 
realizacji tego przedsięwzięcia, wykonując zgod-
nie z wytycznymi Wydziału Ochrony Środowiska, 
przy udziale dendrologa Lesława Rachwała,  spis  
z natury wraz z dokumentację fotograficzną wyko-
naną przez Michała Muchę. Wytyczono przebieg 
ścieżek  tak aby nie usunąć żadnego drzewa. Na 
tym terenie znalazło się sporo ziemi wywożonej  
z wykopów realizowanych w tamtym okresie strze-
szyńskich inwestycji budowlanych, na których wy-
rosły drzewa. Koniecznością było wyrównywanie 
terenu w niektórych miejscach usypanych górek, 
stąd sporo drzew wyrosłych na nich zostało za-
chowanych z usypanymi kopczykami w celu osłony 
systemów korzeniowych. Uporządkowany został 
cały obszar aż do terenu betoniarni firmy Waab 
ograniczając w ten sposób do minimum dzikie wy-
sypiska śmieci. Teren został wzbogacony o nowe 
nasadzenie drzew pozyskanych jako rekompensa-
ta za wycięte drzewa w innych miejscach miasta. 
Posadzono dziesiątki krzewów i traw ozdobnych 
wzbogacając florę tego terenu o nowe gatunki. 
Oficjalnie Park Edukacji Ekologicznej  Strzeszyna 
w istniejącym kształcie został przekazany miesz-
kańcom do użytku 30 stycznia 2013 roku.

Park był wspólnym dziełem mieszkańców, pra-
cowników Zespołu Szkół nr 9 w Poznaniu, Rady 
Osiedla Strzeszyn oraz Stowarzyszenia Strzeszyn 
dla Dzieci. Prace nad pierwszym etapem projektu 
pochłonęły 57 tysięcy złotych. Część pieniędzy 
przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej z Poznania. Pozosta-

łe środki zostały przekazane przez Radę Osiedla 
oraz pozyskane w trakcie zbiórek podczas festynu 
osiedlowego. Nieocenionym wsparciem dla tego 
przedsięwzięcia był sprzęt i nakład pracy ponie-
siony przez firmę WAAB, bezpośredniego sąsia-
da tego terenu. Niestety w 2015 roku w wyniku 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kosza-
lińskiej i Hezjoda w Poznaniu pojawiło się ryzyko, 
że teren parku zostanie bardzo mocno ograniczo-
ny. Część terenu parku miała zostać przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową i drogową. Rozpo-
częły się starania mające na celu zmianę zapisów 
planu i zachowanie obecnych granic parku, które 
znalazły ostatecznie szczęśliwy finał w 2021 roku. 
O  sprawie napisała również 29 sierpnia br. Gazeta 
Wyborcza, w której ukazał się artykuł pod tytułem 
„Ponad 100 drzew w Parku Edukacji Ekologicznej 
w Poznaniu zachowane przed wycinką” poświę-
cony temu tematowi. Poniżej przytaczamy jego 
fragment:

„Park Edukacji Ekologicznej został oficjalnie 
otwarty w 2013 roku i od tamtej pory stale się 
rozwija. Jest owocem współpracy Stowarzysze-
nia Strzeszyn dla Dzieci, Rady Osiedla Strzeszyn, 
Zespołu Szkół nr 9 oraz mieszkańców. Na jego 
terenie znajdują się ścieżki, przy nich tablice edu-
kacyjne. Park zamieszkują kaczki krzyżówki, dla 
których przygotowano domek lęgowy na stawie, 
traszka zwyczajna i paź królowej. Ideą tego miej-
sca jest zachowanie jak najbardziej naturalnej 
przestrzeni dla rozwoju znajdujących się tam ro-
ślin i zwierząt. Jednak jego przyszłość stanęła pod 
znakiem zapytania w 2015 roku. Wówczas został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Ko-
szalińskiej i Hezjoda w Poznaniu, który wchodząc  
w życie, mocno ograniczyłby teren parku. Prawie 
hektar parku Edukacji Ekologicznej miał być odda-
ny pod zabudowę jednorodzinną – wiązałoby się 
to również z wycinką ponad 100 drzew.

Fragment parku zostanie zachowany
Rada Osiedla Strzeszyn od początku swojej 

kadencji podejmowała różne kroki, aby doprowa-
dzić do zmiany planu miejscowego, który zakładał 
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Historia o pierwszej pomocy
Wypadek, zasłabnięcie, omdlenie to coś co z definicji przytrafia się nagle i niespo-
dziewanie. Nie oznacza to jednak że do takich sytuacji nie można się przygotować. 
Praktyka pokazuje że od szybkości i skuteczności pierwszej pomocy zależy często 
uratowanie czyjegoś życia. 

zmniejszenie powierzchni parku. W lutym 2019 
roku podjęła uchwałę, którą ponowiła dwukrot-
nie w 2020 roku. Był to wniosek o skorygowanie 
planu, by zachowano i powiększono park Edukacji 
Ekologicznej. Członkowie rady prowadzili również 
liczne rozmowy z przedstawicielami miasta.

Ich starania przyniosły w końcu oczekiwany 
skutek. Miejska Pracownia Urbanistyczna wpro-
wadzi korektę w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego. Urbaniści pracują nad 
przeprojektowaniem ulic i kształtów działek. Po za-
kończeniu tego etapu nowy projekt zostanie pod-
dany pod zaopiniowanie Rady Osiedla Strzeszyn,  
a później pod głosowanie Rady Miasta Poznania.”

Cały artykuł można przeczytać: https://poznan.
wyborcza.pl/poznan/7,36001,27502485,mialy
-byc-domy-ale-zostala-zielen-mieszkancy-strze-
szyna-ochronili.html?disableRedirects=true

Wszystkie te działania  pozwalają nam mieć 
nadzieję, że tę parkową przestrzeń zachowamy  
w nienaruszonym stanie. Chodzi o uratowanie wie-
lu dorodnych, kilkudziesięcioletnich drzew, ochronę 
nowych nasadzeń i zachowanie niewielkiego obsza-
ru parkowego w niezmienionym układzie, tak aby 
przez kolejne lata służył mieszkańcom Strzeszyna.

Arleta Matuszewska
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5 masaż wykonujemy splecionymi dłońmi 
przyciskając jedną dłonią drugą. Zwykle nie 
znamy czasu trwania akcji, warto więc roz-

łożyć siły gdyby okazało się że przed nami nawet 
kilkadziesiąt minut masowania. Najlepiej usiąść na 
nogach, naciskać ciężarem ciała starając się wejść 
w naturalny rytm. Choć brzmi to dziwnie trenerzy 
proponują by dla utrzymania rytmu posługiwać się 
znanym przebojem grupy Bee Gees Stayin’ Alive. 

Charakterystyczne 
słowa ha, ha, ha w 
refrenie wyznaczają 
właśnie rytm masa-
żu serca. Można do 
tego wykorzystać 
telefon i po prostu 
odtworzyć piosen-
kę w czasie akcji 
ratowniczej.

6)gdy pojawi się defibrylator dalsza akcja staje 
się bardzo prosta. Urządzenie po wypako-
waniu i aktywizacji zielonym guzkiem samo 

wydaje kolejne polecenia. Osobę ratowaną trzeba 
położyć na suchym podłożu, rozebrać górną część 
ciała, zgodnie ze znajdującymi się w urządzeniu 
instrukcjami nakleić elektrody. Urządzenie samo 
wykona diagnozę, zaaplikuje wstrząs elektryczny, 
i albo powtórzy albo poleci kontynuacje akcji ra-
towniczej.

7 w przypadku 
dziecka ma-
saż wykonuje 

się dwoma palcami 
miarowo uciskając 
klatkę piersiową. 
Urządzenie ma też 
specjalny tryb ra-
tunkowy i osobne 
zestaw elektrod.

Jacek TrębeckiFo
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Ratownikiem w takich okolicznościach może zostać 
każdy z nas. Warto skorzystać z kilku rad umożliwiają-
cych udzielenie pierwszej pomocy nim możliwe będzie 
skorzystanie z jednego z dwóch znajdujących się na 
naszym osiedlu defibrylatorów. Oba są oznaczone i pu-
bliczne dostępne na elewacjach strzeszyńskich Kościo-
łów - pw. Św. Ojca Pio przy ulicy Wańkowicza 2 oraz 
Kościoła pw. Św. Moniki przy ulicy Biskupińskiej 29.

Inspiracją do napisania poniższego materiału było 
szkolenie jakie z inicjatywy Rady Osiedla przeprowa-
dzili we wrześniu ratownicy Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Na zdjęciach występuje 
stosowany na szkoleniu manekin, ale niewiele trzeba 
by wyobrazić sobie, że jest to ktoś wymagający po-
mocy. Zachęcamy do śledzenia naszej strony inter-
netowej oraz profilu na Facebook’u, na których będą 
zamieszczane informacje o kolejnych szkoleniach.

1Podstawowym warunkiem jest brak obojęt-
ności, osoba leżąca na ulicy, ławce, trawniku 
może wymagać natychmiastowej pomocy. 

Warto przystanąć, spytać co się stało, czy pomóc. 
Warto potrząsnąć lub ścisnąć za kości obojczyko-
we, osoba potrzebująca pomocy raczej zareaguje 
słabo nawet na ból.

2 Sprawdzić czy miejsce udzielenia pomocy jest 
bezpieczne, czy nie jest to jezdnia, parking, 
ścieżka rowerowa. Jeśli sytuacja tego wymaga 

- odciągnąć osobę ratowaną w bezpieczne miejsce 
oraz podjąć próbę zapewnienia wsparcia innych 
osób. Z chwilą rozpoczęcia akcji osoba pomagająca 
staje się ratownikiem, funkcjonariuszem ratującym 
ludzkie życie. Ma prawo wydawać innym polecenia 
pomocy: wezwania karetki, udania się po defibry-
lator, czy innej, którą uzna za konieczną. Chroni go 
także prawo, nawet jeśli ratowany w wyniku błędu 
dozna jakiejś szkody, sądy traktują działania ra-
townika jako stan wyższej konieczności. Warto też 
pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Specjaliści 
sugerują by podejść raczej od prawej strony i ze 
swojego kolana zrobić zasłonę gdyby osoba rato-
wana okazała się jednak agresywna.

3 ułożyć ratowanego na plecach, odciągnąć 
podbródek, przyłożyć ucho w celu spraw-
dzenia, czy słychać oddech, czy porusza się 

klatka piersiowa. 
W sytuacji braku 
oddechu i zapewne 
również akcji serca 
warto przystąpić na 
masażu serca. Dziś 
nie rekomenduje 
się już tak stanow-
czo oddechu meto-
dą usta-usta. Masaż 
serca powinien wy-
musić wystarczają-
cą wentylację płuc.

4 w celu wykonania masażu trzeba odsłonić 
klatkę piersiową, będzie to również niezbęd-
nego gdy ktoś przyniesie defibrylator. Ozna-

czamy miejsce przy mostku.
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Uwaga – włamywacz!
W ostatnich miesiącach doszło do wielu kradzieży i włamań na naszym osiedlu. Nasze 
mieszkania, domy zaczęły być obserwowane. Na jednej z strzeszyńskich grup na Fa-
cebooku mieszkańcy zaczęli zamieszczać zdjęcia osób, które obserwują dane lokum. 

Źródło: Profil Facebook - Nieformalna Grupa Strzeszyńska

Obecnie Strzeszyn posiada 
dwie kamery podłączone do 
miejskiego monitoringu. Jed-
na z nich znajduje się przy 
placu zabaw na ul. Horacego, 
druga na ulicy Biskupińskiej. 

W 2020 roku dzięki zaan-
gażowaniu Małgorzaty Bogu-
sławskiej oraz Michała Muchy 
udało się pozyskać drugą ka-
merę. Niektórzy radni, nie byli 
przekonani do tego pomysłu, 
ponieważ koszt kamery i jej 
zainstalowanie wynosił aż 
50 tysięcy złotych. Taka cena 
została jednak ustalona na 
podstawie kosztorysu ustalo-
na przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeń-
stwa w Poznaniu. 

Budżet Rady Osiedla jest 
niestety bardzo mocno ogra-
niczony, a potrzeb inwestycyj-
nych na wciąż rozwijającym 
się osiedlu jest sporo. Nie jest 
on na tyle duży, aby zapewnić 
szybkie i realne zapewnie-
nie bezpieczeństwa, poprzez 
zainstalowanie kamer w ko-
lejnych potrzebnych lokali-
zacjach. Jeśli chcą Państwo 
wskazać lokalizacje, w któ-
rych potrzebny jest monito-
ring, wskazać inne rozwiąza-
nia, które mogą przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa 
na naszym osiedlu to proszę 
o kontakt: dysko.maks@gmail.
com. Rada Osiedla z pewno-
ścią będzie w miarę swoich 
skromnych możliwości prze-
znaczać środki na kolejne ka-
mery, będzie to jednak proces 
długotrwały. A tymczasem – 
bądźmy czujni.

Maksymilian Dyśko
Radny Osiedla Strzeszyn
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