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Co warto wiedzieæ o radzie osiedla?

Co to takiego-rada osiedla?
Rady Osiedli s¹ organami pomocniczymi Rady Miasta. Osiedlowi 

radni s¹ do nich wybierani w wyborach bezpoœrednich wiêkszoœci¹ 

g³osów. Rady Osiedli maj¹ wg Statutu m. Poznania (miejskiej 

konstytucji) funkcjê opiniodawcz¹. S¹ one wa¿nym elementem 

³¹cz¹cym mieszkañców z w³adzami miejskimi. Wykonywaniem 

uchwa³ Rady zajmuje siê Zarz¹d Osiedla.

Wszyscy cz³onkowie Rady Osiedla Strzeszyn wykonuj¹ swoje 

obowi¹zki spo³ecznie - za swoja pracê nie pobieraj¹ 

wynagrodzenia.

Czym zajmuje siê rada osiedla?
Zadania  i uprawnienia rady osiedla wpisane s¹ w statut rady. 

Aktualny statut Rady Osiedla Strzeszyn  zosta³ uchwalony 31 

sierpnia 2010 r. uchwa³¹ Rady Miasta nr LXXVI/1120/V/2010.

Do  zadañ  rady  nale¿¹ dzia³ania dotycz¹ce obszaru Osiedla 

w zakresie:

-  tworzenia wiêzi lokalnych;

-  funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;

-  lokalnych dróg, chodników i parkingów;

-  oœwiaty, kultury, sportu, rekreacji;

-  ³adu przestrzennego;

-  porz¹dku i bezpieczeñstwa;

-  stanu œrodowiska, skwerów, zieleñców, parków;

-  dba³oœci o mienie Miasta;

-  us³ug œwiadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

W praktyce oznacza to, ¿e zajmujemy siê:

-utrzymaniem terenów przekazanych radzie osiedla do korzystania. 

Takich terenów mamy kilka (i bêdzie ich wiêcej): teren sportowo-

rekreacyjny miêdzy ulicami Horacego i Owidiusza oraz przy ulicy 

Krajeneckiej, plac zabaw na ulicy Jeziorañskiej, teren przy stawku 

(rejon za szko³¹ na Hezjoda-do torów kolejowych) przy ulicy Homera 

oraz teren parkowo-rekreacyjny przy rondzie Czapskiego (miêdzy 

ulicami Kaczmarskiego i Wierzyñskiego), a tak¿e skwerek przy 

ulicach Wergiliusza /Arystofanesa.

-opiniujemy i aktywnie uczestniczymy w opracowywaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium 

zagospodarowania,

-utrzymujemy sta³y kontakt z policj¹ i stra¿¹ miejsk¹, artyku³uj¹c 

nasze potrzeby i zagro¿enia,

-realizujemy inwestycje ze œrodków w³asnych oraz obcych, g³ównie 

z konkursów grantowych lub bud¿etu obywatelskiego. Konkursy 

wymagaj¹ od nas bardzo du¿ego zaanga¿owania, zw³aszcza, ¿e z re-

gu³y z³o¿enie wniosków przypada na sezon wakacyjny, ale bez 

dodatkowych œrodków nie bylibyœmy w stanie sfinansowaæ 

wiêkszoœci tego co powsta³o. Z konkursów grantowych zreali-

zowano m.in. boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ na Krajeneckiej, plac 

zabaw na Jeziorañskiej, miasteczko bezpieczeñstwa ruchu dro-

gowego  przy Horacego-Owidiusza lub chodnik z miejscami 

parkingowymi wzd³u¿ ulicy Hezjoda. W ramach œrodków w³asnych 

zbudowaliœmy chodnik przy ulicy Literackiej (wzd³u¿ bloku, w któ-

rym znajduje siê kwiaciarnia, apteka i piekarnia Zagrodnicza) oraz 

wzd³u¿ Literackiej na odcinku od Hezjoda do Koszaliñskiej.

-dziêki wspó³pracy ze szko³¹ udostêpniamy mieszkañcom sale 

gimnastyczne w ramach tzw. godzin rady osiedla. Czêœæ zajêæ jest 

bezp³atnych, czêœæ zajêæ wymaga op³acenia instruktora, ale koszt 

jest o po³owê ni¿szy ni¿ rynkowy ,dziêki temu, ¿e sala jest bezp³atna.

-anga¿ujemy siê corocznie w konkurs „Zielony Poznañ” orga-

nizowany przez Urz¹d Miasta, zachêcaj¹c mieszkañców do 

pokazania innym swoich ogrodów i balkonów. W konkursie mamy 

czêsto laureatów, ale konkurencja jest coraz wiêksza i coraz trudniej 

zaskoczyæ czymœ komisjê.

-staramy siê dbaæ o zieleñ na osiedlu, korzystaj¹c z tzw. nasadzeñ 

kompensacyjnych, którymi obsadzono m.in. teren wzd³u¿ torów 

przy Homera, wzd³u¿ tzw. drogi po p³ytach do betoniarni, teren 

Horacego –Owidiusza.

-podejmujemy dzia³ania w zakresie budowy i remontów dróg i cho-

dników, w latach wczeœniejszych realizowane  by³y one ze œrodków 

miasta, aktualnie zaœ praktycznie wszystkie drogowe kluczowe 

inwestycje lokalne finansujemy sami. Warto wspomnieæ, ¿e wiê-

kszoœæ dróg i chodników na osiedlu powsta³a dziêki mieszkañcom, 

którzy  zak³adaj¹c   stowarzyszenia   starali  siê  o  dofinansowanie 

w Urzêdzie Miasta Poznania. Ze wzglêdu na olbrzymi koszt remontu 

lub budowy inwestycji drogowych rada osiedla stara siê finansowaæ 

drogi niezbêdne wiêkszoœci mieszkañcom.

Zabiegamy równie¿ u w³adz miasta o budowê kluczowych dla nas 

inwestycji w postaci wiaduktów, szko³y czy przedszkola. Z jednymi 

mamy szczêœcie , z innymi dobijamy siê bezskutecznie od lat.

-nasza aktywnoœæ  skierowana jest równie¿ na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej oraz ochronê œrodowiska,; uda³o nam siê 

doprowadziæ do wyd³u¿enia trasy autobusu 64 na wszystkich 

kursach do pêtli przy rondzie Czapskiego (rejon ulicy Puszkina); 

organizujemy akcje, uczestniczymy w spotkaniach, komisjach, 

konferencjach wnosz¹c nasze uwagi i postulaty w sprawach 

chroni¹cych nasze œrodowisko np. jeziora Strzeszyñskiego lub 

budowy pola golfowego, w³¹czamy siê w sprawy nam bliskie a doty-

cz¹ce s¹siednich obszarów np. zagospodarowanie Golêcina.

Jak mo¿na skontaktowaæ siê z Rad¹ Osiedla?
- telefonicznie: 

   Przewodnicz¹ca Rady Osiedla Strzeszyn:

   Pani Arleta Matuszewska - kom. 783-994-117,

   Przewodnicz¹cy Zarz¹du:

   Pan Wojciech Bratkowski - kom. 791-170-647

- mailowo:  

- korespondencyjnie na adres:     

   Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu ul. Hezjoda 15,  60-461 Poznañ 

   (Szko³a Podstawowa nr 1 w Poznaniu) 

- bezpoœrednio na dy¿urach: pierwsza œroda miesi¹ca,  godz.18.00

  (uwaga-poprzednio by³o w drug¹ œrodê miesi¹ca). 

Miejscem dy¿urów oraz siedzib¹ Rady Osiedla jest Szko³a 

Podstawowa Nr 1 przy ul. Hezjoda (wejœcie od ronda -> ko³o placu 

zabaw -> po schodkach w dó³).

Czêœæ informacji oraz komunikatów zamieszczamy równie¿ na 

naszej stronie internetowej:  .

       Ma³gorzata Paluszczak-Æwiertnia

biuro@rostrzeszyn.pl

www.rostrzeszyn.pl
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Moja przygoda ze Strzeszynem zaczê³a sie  w lipcu 1989 
roku podpisaniem aktu notarialnego nabycia dzia³ki przy ul. Aj-
schylosa.

We wrzeœniu 1990 roku na Strzeszynie by³y jeszcze tylko 
puste  pola, a ulica Literacka dochodzi³a do widocznej na zdjêciu 
polnej drogi, jak¹ by³a wtedy ulica Hezjoda. Tak wygl¹da³o moje  
pierwsze spotkanie z nowo powstaj¹cym osiedlem.

Swoj¹ aktywnoœæ spo³eczn¹ na rzecz osiedla  podjê³am  z ogrom-
nym zapa³em, anga¿uj¹c siê w przygotowanie dokumentacji 
projektowej  infrastruktury  technicznej, a póŸniejszej jej budowy. 
W pierwszej kolejnoœci sieci energetycznej, póŸniej wodnej i ka-
nalizacji sanitarnej ,a  w dalszej sieci gazowej, na pierwszym  
odcinku w istniej¹cej jedynie z nazwy ulicy Ajschylosa.
Kiedy 1 maja 1998 roku zamieszka³am wraz z rodzin¹ na Strzeszynie, 
to najwiêksz¹ zmor¹ by³o rosn¹ce do ogromnych rozmiarów dzikie  
wysypisko œmieci przy ulicy Hezjoda. Dziêki mojej inicjatywie i przy-
chylnoœci s¹siadów, którzy udostêpnili nieodp³atnie ³adowarkê i  4 
ciê¿arówki,  które pracowa³y od wczesnego rana do póŸnego 
popo³udnia, oraz w³adz miasta, a w szczególnoœci Pana Józefa 
Rapiora, a tak¿e przychylnoœci Komendanta, wtedy jeszcze Wy¿szej 
Szko³y Wojsk Pancernych, którego równie¿ namówi³am do 
udzielenia pomocy w sprz¹taniu ulicy Homera i Hezjoda, dziêki 
pracy  spo³ecznej ¿o³nierzy z  tej placówki, na miejskie wysypisko 
wywieziono œmieci na kwotê ok 300 tys. z³. S¹siad,  prof. Roman 
Wojtkowiak dostarczy³ drzewka, które jeszcze tego samego dnia 
wraz z zaanga¿owanymi w tê akcjê, g³ównie s¹siadami 
mieszkaj¹cymi przy ulicy Teokryta, posadziliœmy na miejsce 
zlikwidowanego  dzikiego wysypiska. Dzisiaj s¹ to ju¿ dorodne dêby  
i sosny.

Innym istotnym problemem by³  brak  dróg.   
Zainicjowa³am  utworzenie  Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Drogi 
i Oœwietlenia w ul. Ajschylosa na odcinku od Wergiliusza do Hezjod 
a. W tempie ekspresowym zleciliœmy i wykonaliœmy projekty 
techniczne oœwietlenia drogowego, odwodnienia drogi, a w kwiet-
niu 2000r projekt budowlano-wykonawczy drogi i organizacji ruchu 
w ulicy Ajschylosa.  W tym samym czasie,  równolegle, w ramach 
Stowarzyszenia na Rzecz Budowy ul. Ajschylosa na odcinku od 
Wergiliusza do Arystofanesa realizowano jej drugi odcinek. Spore 
zaanga¿owanie w sfinalizowanie tego przedsiêwziêcia wykazali  
Kolega Ryszard Molicki i Wojciech Bratkowski. Trzeciego wrzeœnia 
2000 roku dokonaliœmy odbioru wybudowanej, dos³ownie w ci¹gu 
jednego  miesi¹ca,  jezdni   wraz   z  odwodnieniem i oœwietleniem 
w ulicy Ajschylosa na ca³ej d³ugoœci od ul. Hezjoda do Arystofanesa.
Zaoszczêdzone œrodki z budowy drogi  do³o¿yliœmy do 
zagospodarowanie skweru przy ul.  Eurypidesa,  znacz¹c¹   kwotê 
do³o¿yli równie¿ mieszkañcy ulicy Arystofanesa .G³ówn¹ inicjatork¹ 
tego projektu by³a Ma³gorzata Paluszczak-Æwiertnia. Posadziliœmy 
równie¿ drzewa wzd³u¿ ulicy Wergiliusza na odcinku od Ronda  do 
Ajschylosa.
W 2005 r., za namow¹ Pana  Micha³a Wieczorka postanowi³am 
kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i zdecydowa³am siê   
kandydowaæ do Rady Osiedla.  Poprzednimi dzia³aniami zapewne 
zaskarbi³am sobie przychylnoœæ mieszkañców i zosta³am wybrana 

do Rady Osiedla na kadencjê 2005-2009.
Od 10 lat jestem Przewodnicz¹c¹ Rady Osiedla.Sporo w tym czasie 
uda³o siê osi¹gn¹æ.
Wielka inicjatywa Rady Osiedla i zaanga¿owanie mieszkañców 
pozwoli³y ustrzec Strzeszyn przed budow¹ "wioski uniwer-
sjadowej".

W okresie mojego sprawowania funkcji  Przewodnicz¹cej 
uchwalono Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
dla ca³ego obszaru Nowego Strzeszyna. Nie wszystkie zapisy tych 
planów s¹ zbie¿ne z tymi, które by³y ujête w  Miejscowym Planie 
opracowanym przez znakomitego architekta urbanistê Piotra 
Wichê. Ten akt prawa miejscowego niestety straci³ wa¿noœæ z mocy 
ustawy z koñcem  2003 roku. To historyczne opracowanie zleci³ 
urzêduj¹cy w latach 1982-1990 prezydent miasta Poznania Pan 
Andrzej Wituski.  Na przyk³adzie tego projektu uczono studentów 
Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej  projektowania 
za³o¿eñ urbanistycznych.
Zainicjowana przez Pani¹  Monikê Madej akcja zbierania podpisów 
pod petycj¹ o budowê bezpiecznego przejœcia przez tory na 
wysokoœci ul. Owidiusza i nastêpna o budowê szko³y, w któr¹ 
w³¹czy³am siê osobiœcie z du¿ym zaanga¿owaniem, zosta³y 
uwieñczone sukcesem. Szko³a chocia¿ przepe³niona do granic 
mo¿liwoœci cieszy nasze oczy.

W okresie mojej pracy jako przewodnicz¹cej Rady 
Osiedla. Powsta³o sporo nowych inicjatyw poprawiaj¹cych komfort 
¿ycia mieszkañców, a szczególnie dzieci.
14 kwietnia 2012 roku z okazji Dnia Ziemi  zajêliœmy siê 
zorganizowaniem kolejnej akcji sprz¹tania swojego otoczenia. 
Wydaliœmy na ten cel spore œrodki .

Z pozyskanych œrodków pozosta³ych po likwidacji spó³dzielni 
mieszkaniowej, przekazanych Radzie Osiedla przez mieszkañców 
zamieszkuj¹cych tereny po³o¿one w bezpoœrednim s¹siedztwie 
ulicy  Puszkina,  Rada  wykona³a  projekt  drogi  pieszo - rowerowej 
w pasie zieleni ul. Puszkina  od Ronda Czapskiego do ul. Wañ-
kowicza. Zrealizowano I czêœæ tego zadania umo¿liwiaj¹c¹ w³¹czenie 
siê z uli-cy Literackiej  do ul. Puszkina i uliczek lokalnych.

 
Przewa¿aj¹c¹ czêœæ spowalniaczy w ul. Wañkowicza  i Hezjoda 
wykonano za pieni¹dze przekazane przez mieszkañców.

 

Moja przygoda ze Strzeszynem

fot. Anna Matuszewska

fot. Ma³gorzata Æwiertnia

fot. Ma³gorzata Æwiertnia
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 W przypadku ulicy Hezjoda po raz kolejny osobiœcie zaanga¿owa³am 
siê w ca³e przedsiêwziêcie, od momentu przekonania in¿yniera ruch 
w Zarz¹dzie Dróg Miejskich o celowoœci tego przedsiêwziêcia po 
zbiórkê pieniêdzy wœród okolicznych s¹siadów. Z kolei przy 
wy³anianiu wykonawcy i nadzorowaniu budowy spowalniaczy 
wsparcia udzieli³a kolejna mieszkanka Pani Magnucka.
Ze œrodków inwestycyjnych Rady Osiedla wybudowaliœmy 
wyniesienie skrzy¿owania w ul. Wergiliusza oraz chodnik w ulicy 
Literackiej wzd³u¿ bloku na odcinku od Hezjoda do Wergiliusza.
Du¿ym powodzeniem cieszy siê organizowany przez miasto Poznañ 
Konkurs " Zielony Poznañ". Rada przy ogromnym zaanga¿owaniu 
mieszkanki Pani Ma³gorzaty Bonieckiej rokrocznie przyjmuje 
zg³oszenia i zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem typuje 
naj³adniejszy ogród do dalszych eliminacji. Mamy tu swoje sukcesy 
w  typowaniu.  W³aœciciele  ogrodów na naszym Osiedlu uzyskiwali  
I i II miejsca lub co najmniej wyró¿nienia.

Mia³am jeszcze w pamiêci ma³e miasteczko ruchu 
drogowego z lat siedemdziesi¹tych przy Cytadeli. Postanowi³am 
zaraziæ tym pomys³em Ma³gosiê Æwiertniê. W jego realizacjê  
w³¹czy³a siê równie¿ Pani Dyrektor Helena Paszkiewicz. 
Pozyskaliœmy dla tej inicjatywy wsparcie z Wojewódzkiego Oœrodka 
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Przygotowaliœmy 
projekt, z³o¿yliœmy wniosek do Komisji Grantowej i uda³o siê.  15 
czerwca 2012 roku nast¹pi³o uroczyste otwarcie miasteczka. Odby³y 
sie zawody z bezpieczeñstwa ruchu dla dzieci w randze 
wojewódzkiej. Wczeœniej w³¹czyliœmy Uniwersytet Przyrodniczy do 
pomocy w opracowanie zagospodarowania terenów przy ul. Owi-
diusza i Horacego. Powsta³a praca magisterska, która sta³a siê 
materia³em wyjœciowym do dalszych opracowañ.
Ka¿dego roku sk³adamy wnioski o nowe œrodki grantowe i prawie 
ka¿dego roku  udaje siê. Wygrywamy . Dziêki temu powiêkszamy 
bud¿et osiedlowy o znaczne kwoty. Miêdzy innymi  dziêki temu 
wybudowaliœmy na nowo, w zupe³nie innym standardzie i jakoœci, 
plac zabaw "Mijo Majo" przy ul. Jeziorañskiej. Przed nami kolejny 
etap -renowacja boiska.

Wypiêknia³ teren rekreacyjno sportowy przy ul. Krajeneckiej. Tam 
równie¿ by³o ogromne wysypisko œmieci, które zosta³o dziêki 
naszym staraniom definitywnie zlikwidowane. 

Uda³o siê wybudowaæ chodnik wzd³u¿ placu zabaw prowadz¹cy do  
ul. Biskupiñskiej a mieszkañcy bezpoœrednio s¹siaduj¹cy z tym 
placem, zadbali o elewacje swoich budynków gospodarczych.

W ramach œrodków z Bud¿etu Obywatelskiego tutaj równie¿ wiosn¹ 
pojawi siê  linarium.

Dziêki wspólnym staraniom Rady Osiedla Podolan i Strzeszyna 
uda³o sie wygraæ w pierwszym Konkursie Bud¿etu Obywatelskiego  
3 mln z³ na budowê oœwietlenia i drogi pieszo-rowerowej wzd³u¿  
ulicy Biskupiñskiej, Sucholeskiej,  Strzeszyñskiej. Powsta³ odcinek 
³¹cz¹cy ul. Druskiennick¹ z Jastrowsk¹ dalej poprzez ul. Wa³eck¹ 
mo¿na bezpiecznie dotrzeæ do Strzeszynka. Dziêkujemy za wszystkie 
g³osy mieszkañców oddane na nasz wspólny  projekt.
Dziêki mojej inicjatywie i sporemu zaanga¿owaniu Pana Tomasz 
Keisera znalaz³y siê œrodki w bud¿ecie miasta i mamy kontynuacjê 
piêknej drogi pieszo rowerow¹  wzd³u¿ ulicy Biskupiñskiej, ³¹cz¹c¹  
ulicê Jastrowsk¹ z Krajeneck¹.
Pozosta³e chodniki w ulicy Biskupiñskiej zosta³y wyremontowane ze 
œrodków rady Osiedla.
Z naszej inicjatywy i przy ogromnej naszej determinacji uda³o siê 
otrzymaæ zgodê od Aquanetu ,  pozyskaæ z bud¿etu miasta  œrodki na 
budowê  drogi  pieszo-rowerowej  wzd³u¿  ulicy  Koszaliñskiej   od 
ul. Literackiej do ul Biskupiñskiej, po œladzie drogi technicznej sieci 
kanalizacyjnej.

Mamy gotowy projekt wykonawczy na kontynuacjê  budowy tej 
drogi od ul. Literackiej do Golêciñskiej.
Chodnik wzd³u¿ ul. Golêciñskiej powsta³ dziêki naszym staraniom , 
przy akceptacji Rady Osiedla So³acz. Mo¿liwoœci terenowe pozwoli³y 
na budowê jedynie chodnika o ograniczonych parametrach.
Szczególnie du¿e  zaanga¿owanie w tych przedsiêwziêciach 
wykazuje Wojtek Bratkowski, który cechuje siê znakomitym 

Rada, z inicjatywy Paw³a Ro¿yñskiego wyst¹pi³a do Prezydenta 
Miasta Poznania z wnioskiem o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do 
przejêcia przez miasto (komunalizacja) terenu, na którym znajduje 
siê przedszkole. Celem by³o umo¿liwienie przeprowadzenia 
modernizacji i rozbudowy placówki. Prezydentowi zosta³ 
przed³o¿ony tak¿e list podpisany przez ponad 150 mieszkañców 
Starego Strzeszyna w tej sprawie. Rada Osiedla Strzeszyn podjê³a ju¿ 
w dniu 04 czerwca 2009 roku uchwa³ê w sprawie rozbudowy 
przedszkola nr 121 przy ulicy Biskupiñskiej. Miasto Poznañ w drodze 
postêpowania   s¹dowego  przejê³o  w  2015 r.  tê   nieruchomoœæ. 
W  bie¿¹cym  roku  przeprowadzono niezbêdne prace remontowe, 
a w nastêpnych latach nast¹pi jego rozbudowa o kolejne 3 oddzia³y.
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przygotowaniem merytorycznym i wiedz¹ fachow¹.

Pozyskaliœmy pieni¹dze, tutaj mogê przypisaæ sobie szczególne 
zas³ugi w pozyskaniu œrodków grantowych, na budowê "Bez-
piecznej Drogi do Szko³y, odcinek I" w ulicy Hezjoda wraz z zatokami 
parkingowymi.

Po wielu bojach uda³o siê zrealizowaæ to zadanie. Pozyskaliœmy 
kolejny grant na kontynuacjê tego  trzyetapowego zadania, odcinek 
II od To³stoja do Biskupiñskiej i kolejny grant na oœwietlenie tych 
dróg jako zadanie III. Mamy wykonane wszystkie projekty 
techniczne i liczymy na realizacje tych inwestycji wiosn¹ przysz³ego 
roku. W tych przedsiêwziêciach oraz innych drogowych, niezwyk³¹ 
pomoc¹ i wsparciem  merytorycznym s³u¿y nam w ka¿dej sytuacji 
Pan Jakub Fraszewski,  mieszkaniec ul. Sofoklesa.
Szczególnie dumna jestem z zagospodarowania terenów wokó³ 
zbiorników retencyjnych w cieku Wierzbak. Uzna³am, ¿e skoro 
wokó³ zbiorników retencyjnych w cieku Bogdanka, na So³aczu mamy 
park, to dlaczego nie moglibyœmy w mniejszej skali powieliæ tego 
rozwi¹zania . Przy wsparciu mieszkañca ul. Eurypidesa Pana Piotra 
Mruka,  przy  wspó³pracy  ze Stowarzyszeniem Strzeszyn dla Dzieci, 
z jego ówczesn¹ szefow¹ - Pani¹ Iwon¹ ̄ o³dak-Stryjsk¹ na czele i po-
zyskaniu dodatkowych œrodków zewnêtrznych, tym razem z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, 
uda³o siê. Park stanowi³ nie lada wyzwanie. Tutaj równie¿ 
wykazaliœmy siê bardzo racjonalnym wykorzystaniem skromnych 
œrodków finansowych Rady Osiedla. Osi¹gnêliœmy znakomity efekt, 
przy tak niewielkich nak³adach.  Nasze dzia³ania, to kolejny sukces 
niezwyk³ej gospodarnoœci i przedsiêbiorczoœci.  W szczególnoœci 
sukces Wojtka Bratkowskiego jako nadzoruj¹cego i mój 

 

negocjacyjny,   przy  niezwykle owocnie uk³adaj¹cej siê wspó³pracy 
z Panem Miros³awem Antczakiem, w³aœcicielem s¹siaduj¹cej 
betoniarni WAAB, który wykona³ wszystkie prace za niewielkie 
pieni¹dze oraz kierownikiem wszystkich robót realizowanych dla 
strzeszynian, Panem Januszem Langnerem , który wykaza³ siê przy 
tym  ogromn¹ starannoœci¹ i sumiennoœci¹.

Dziesi¹tki nowych drzew posadzonych na  tzw. Starym i Nowym 
Strzeszynie, w tym równie¿ w parku czy drzewa posadzone na 
terenie rekreacyjno-sportowym przy Owidiusza-Horacego, to 
zas³uga Ma³gosi Bogus³awskiej, która wszystkie mo¿liwe nasadzenia  
kompensacyjne kieruje na nasze osiedle. Dziêki temu nasze osiedla 
jest pe³ne zieleni.

 Przed nami realizacja Bud¿etu Obywatelskiego, do którego projekt 
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Moja przygoda ze Strzeszynem

z³o¿y³a Dominika Zenka-Podlaszewska. W ramach, tego 
przedsiêwziêcia  pojawi¹ siê nowe inwestycje w Parku przy Homera 
wraz z tak d³ugo wyczekiwanymi ³awkami, modernizacja boiska przy 

Horacego i elementy rekreacyjno -sportowe przy ul. Kaczmarskiego 
oraz przy Krajeneckiej. Pierwsza czêœæ (uporz¹dkowanie terenu) 
zosta³a zagospodarowana ze œrodków Rady Osiedla.
Ze wzglêdu na wysoki koszt budowy drogi w ulicy Literackiej od 
Ronda Czapskiego do ul. Biskupiñskiej oraz brak mo¿liwoœci 
uzyskania warunków dla budowy kanalizacji burzowej, 
zdecydowaliœmy siê na rozwi¹zanie tymczasowe i wykonaliœmy 
utwardzenie sporego jej fragmentu w ramach posiadanych œrodków 
remontowych, pozosta³¹ czêœæ zrealizujemy w przysz³ym roku.
Niezwykle cieszy nas budowane  przedszkole przy ul. H³aski. 
Zabiegaliœmy o nie  przez wiele lat. Wielce pomocny z tych 
staraniach by³ radny miasta Pan Tomasz Keiser .  Powstaje 10 
oddzia³owe przedszkole, które 1 wrzeœnia 2017 roku przyjmie 
pierwszych przedszkolaków. To PIERWSZE nowobudowane 
przedszkole na Strzeszynie, nie licz¹c 3 oddzia³owego przedszkola 
na Starym, które wybudowa³  wiele lat temu IBMER, pierwotnie dla 
swoich pracowników.
Jesteœmy na dobrej drodze  aby wybudowano now¹ szko³ê na 
naszym Osiedlu, na terenie po³o¿onym przy Osiedlu tzw. 
Wojskowym. Mamy nadziejê, ¿e w³adze miasta zdecyduj¹ siê 
przej¹æ  tereny przeznaczone w miejscowym planie  
zagospodarowania  przestrzennego  od  wojska pod budowê szko³y 
i przedszkola na swój stan. Pierwsze kroki poczyniono. 
Wyremontowaliœmy, wykorzystuj¹c œrodki Rady Osiedla , fragment 
ul Gombrowicza. Wybudowaliœmy równie¿ z naszego bud¿etu 
zatokê autobusow¹ przy szkole oraz po³¹czenie drogowe od ronda 
przy przystanku szkolnym a¿ do wjazdu do szko³y.  Odwodniliœmy 
fragment drogi przy Owidiusza . Z mojej inicjatywy, przy pe³nej 
akceptacji  cz³onków  Rady  wykonaliœmy  ³¹cznik ulicy Krajeneckiej 
z Koszaliñsk¹, prowadz¹cy do przystanku autobusowego.
Autobus linii 64,  to nasze jedyne po³¹czenie komunikacj¹ zbiorow¹ 
z centrum miasta. Dziêki naszym wieloletnim staraniom i aktyw-
noœci mieszkañców w tym temacie, ¿e wspomnê kolegê Jerzego 
Fleminga, linia zosta³a wyd³u¿ona do Ronda Czapskiego.
U³atwieniem, g³ównie dla dzieci i m³odzie¿y, jest wyd³u¿enie kilku 
kursów autobusu  nr  60  a¿  do  ronda  Werg i l iusza .  
W planach realizacyjnych  modernizacji linii kolejowej na Pi³ê jest 
wpisany peron przy ulicy Owidiusza - Horacego. Wiemy, ¿e 
powstanie . Mo¿e spe³ni siê 20 letnie marzenie i wreszcie bêdziemy 
mieli  z prawdziwego zdarzenia Kolej Aglomeracyjn¹.
Przed nami kolejne wyzwania,  takie jak rondo na skrzy¿owaniu ulic 
Literackiej i Koszaliñskiej, czy ci¹gle nie rozwi¹zany problem z frag-
mentem ulicy Wañkowicza wraz z rondem przy koœciele.
Moje 11 lat pracy w Radzie Osiedla przedstawiona w krótkim 
zarysie, to praca ka¿dego dnia na rzecz naszego osiedla.
 
Dziêkujê wszystkim cz³onkom Rady Osiedla pracuj¹cym od pocz¹tku 
jej istnienia .
Dziêkujê wszystkim przewodnicz¹cym Rady i Przewodnicz¹cym 
Zarz¹du, bo to na nich spoczywa najwiêkszy ciê¿ar reprezentowania 
naszego osiedla i zabiegów o nowe, niezbêdne inwestycje.

Dziêkujê Wojtkowi Bratkowskiemu za merytoryczn¹ pracê i wielkie 
poœwiêcenie czasowe.
Dziêkujê Ma³gorzacie Paluszczak-Æwiertnia, która przez wiele lat 
zajmowa³a siê finansami, bêd¹c w Zarz¹dzie Rady i bra³a czynny 
udzia³ w opracowywani projektów do konkursów grantowych.
Dziêkujê Wojtkowi Porowskiemu, który od pocz¹tku swojej 
aktywnoœci w radzie czuwa nad nasz¹ stron¹ internetow¹.
Dziêkujê Micha³owi Mucha, który dzielnie od lat prowadzi 
dokumentacjê fotograficzn¹.
Dziêkujê Pani Ma³gorzacie Bonieckiej, mieszkance, która od 
pocz¹tku istnienia Rady Osiedla na Strzeszynie zajmuje siê 
konkursem Zielony Poznañ .
Dziêkujê Dorocie i Piotrowi Siemi¹tkowskim, mieszkañcom, za 
poœwiêcone dwa sezony wakacyjne na podlewanie i pielêgnacjê 
skwerku przy ul. Arystofanesa. 
Dziêkujê  Ma³gorzacie  Bogus³awskiej  za  nowe nasadzenia i troskê 
o zieleñ na naszym osiedlu.
Dziêkujê Ewie Weso³owskiej za najlepsz¹ skrzynkê kontaktow¹, jak¹ 
przez lata mieliœmy w Aptece przy Rzeszowskiej.
 Dziêkujê  Basi  Brzuszkiewicz za udostêpnian¹ Radzie przez lata salê 
i lokal w Schronisku M³odzie¿owym.
Dziêkujê Paw³owi Ro¿yñskiemu za fachow¹  pomoc prawn¹.
Dziêkujê Panu Stefanowi Budzyñskiemu , mieszkañcowi, bez 
którego tonêlibyœmy nadal w œmieciach na naszych placach zabaw, 
parkach i skwerkach, który usuwa ka¿de  uszkodzenie naszych 
sprzêtów, który ka¿dego dnia dogl¹da naszego maj¹tku 
osiedlowego.
Dziêkujê Pani Dyrektor Szko³y Helenie Paszkiewicz za przychylnoœæ, 
przyjacielsk¹   postawê,   za  codzienn¹   wspó³pracê ,   za  siedzibê 
w szkole.
Dziêkujê Pani Dyrektor przedszkola nr 121 Iwonie Wolskiej za ciep³o 
i serce.
Dziêkujê Przewielebnemu Ksiêdzu Pra³atowi Rafa³owi Pierzchale za 
wsparcie moralne i duchowe w najtrudniejszych okresach 
dzia³alnoœci Rady, za mini koncert fortepianowy.
Dziêkujê Wielebnemu Ksiêdzu Kanonikowi Andrzejowi Herktowi za 
wieloletni¹  wspó³pracê i udostêpnian¹ salkê, za og³aszanie 
komunikatów Rady.
Dziêkujê Ksiêdzu Proboszczowi Szczepanowi £akomemu za 
wspó³pracê z mieszkañcami Starego Strzeszyna.
Dziêkujê Kole¿ankom i Kolegom ze Stowarzyszenia Strzeszyn dla 
Dzieci za niezwykle owocn¹ wspó³pracê i dzia³ania przywracaj¹ce 
œwietnoœæ naszym placom zabaw. Dziêkujê za wspólnie 
organizowane festyny osiedlowe. Dziêkujê i proszê o dalsze wspólne 
przedsiêwziêcia i  efektywn¹ pracê.
Dziêkujê Kole¿ankom i Kolegom z Rad Osiedli Zachodniego Klina 
Zieleni za sta³¹ wspó³pracê i wspólne g³osy w sprawach wa¿nych dla 
naszych osiedli, dziêki którym ³atwiej realizowaæ wspólne cele na 
rzecz naszych s¹siadów, nas samych,  mieszkañców  naszych  osiedli 
i ca³ego miasta.
Dziêkujê  W³adzom  Miasta  i  Radnym  Miejskim,  ¿e ws³uchuj¹ siê 
w nasze g³osy, apele, postulaty i znajduj¹ na nie rozwi¹zania.

Tymi podziêkowaniami kierowanymi do tych nielicznych, 
wyró¿nionych osób, chocia¿ lista powinna byæ jeszcze d³u¿sza, 
chcia³am  jedynie   zarysowaæ   ró¿norakie   formy  zaanga¿owania 
w okresie mojej dzia³alnoœci  na rzecz mieszkañców , które w zna-
cz¹cy i ma nadziejê pozytywny sposób przyczyni³y siê do tego jak 
nam siê aktualnie ¿yje w lokalnej strzeszyñskiej spo³ecznoœci.
 
Wiem jak du¿o jest jeszcze do zrobienia, jak wiele wyzwañ przed 
nami, a osi¹gniête efekty niech bêd¹  mobilizacj¹ do dalszych 
dzia³añ           

                             Arleta Matuszewska
            Przewodnicz¹ca Rady Osiedla Strzeszyn od 2007 r.
          Cz³onek Rady Osiedla Strzeszyn III, IV, V, VI kadencji  

fot. Tomasz Matuszewski
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Gdy w 1993 r. zamieszka³em z rodzin¹ w jednym z pier-
wszych domów na nowym osiedlu Strzeszyn, by³ tu krajobraz 
ksiê¿ycowy: teren po budowie domów, wszechobecne b³oto, p³yty 
betonowe, a wieczorem – ciemnoœæ. Gdzieœ œwieci³a siê pojedyncza 
¿arówka pozostawiona przez ekipy budowlane, a do jedynego 
telefonicznego aparatu wrzutowego mo¿na by³o dojœæ po 
pokonaniu b³otnego rozlewiska.

By³em wówczas, w latach 1990-94, cz³onkiem Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Poznania. Pozwoli³o mi to na 
zorientowanie siê w mechanizmach funkcjonowania miasta, 
mia³em œwiadomoœæ wielkich potrzeb i ograniczonych œrodków. 
Zdawa³em sobie sprawê, ¿e jeœli siê na osiedlu nie zorganizujemy, to 
nie mamy szans na jakiekolwiek inwestycje. A mieszkañców by³o tu 
jeszcze niewielu, byli rozproszeni, nie znali siê. Trzeba by³o zakasaæ 
rêkawy i zorganizowaæ wspólnotê samorz¹dow¹, bo bez niej nie 
byliœmy partnerem dla miasta, a bez miasta nie mieliœmy szans na 
za³atwienie wielu priorytetowych spraw, m.in. przebicia siê pod 
torami w kierunku Podolan, do kolektora odbioru wody deszczowej 
z terenu osiedla.

Zak³ada³em po pracy kalosze, bra³em latarkê do rêki i cho-
dzi³em od mieszkania do mieszkania, by namawiaæ ludzi do 
stworzenia Rady Osiedla. Natkn¹³em siê jednak na mur 
sceptycyzmu. Twierdzono, ¿e to siê nie uda, ¿e to za trudne. 
Owszem, powstawa³y grupy, które realizowa³y ró¿ne inicjatywy, ale 
by³y to stowarzyszenia, które mia³y na celu wybudowanie za w³asne 
œrodki chodnika lub co najwy¿ej ulicy. Chcia³em ju¿ zrezygnowaæ, 
gdy zrozumia³em, ¿e muszê mieæ jakiœ atrakcyjny pomys³, który 
przyci¹gnie ludzi. I wymyœli³em coœ takiego – sprawdzi³em w tele-
komunikacji na ul. Bu³garskiej, co trzeba zrobiæ, by za³o¿yæ u nas 
telefony. W efekcie mog³em chodziæ do s¹siadów z osiedla z dwoma 
pomys³ami: pierwszym – jeœli chcemy mieæ w domach telefony, to 
musimy  utworzyæ  grupê  mieszkañców,  by  wyst¹piæ z wnioskiem 
o za³o¿enie sieci telefonicznej na osiedlu, drugim – jak stworzymy tê 
grupê, to warto zbudowaæ samorz¹d osiedlowy, bo wtedy mo¿na 
uzyskaæ du¿o wiêcej od miasta. Ludzie zainteresowali siê tymi 
pomys³ami. W sklepie spo¿ywczym i w aptece uda³o mi siê 
zorganizowaæ akcjê informacyjn¹, pierwsze dy¿ury. Coraz wiêcej 
osób interesowa³o siê wspólnym dzia³aniem. Dotarli do nas 
wówczas tak¿e koledzy: Sylwester Skorb i Adam Grabowski ze 
Starego Strzeszyna, gdzie ludzie zamieszkuj¹cy tam od wielu lat 
lepiej siê ju¿ znali i tworzyli bardziej scalon¹, lokaln¹ spo³ecznoœæ. 
Zaprosi³em do wspó³pracy przedstawicieli  spó³dzielni 
mieszkaniowych funkcjonuj¹cych na osiedlu, wsparcia udzielili 
tak¿e urzêdnicy Delegatury Urzêdu Miasta przy ul. S³owackiego oraz 
Rada Osiedla i proboszcz parafii na s¹siednich Podolanach 
(obejmuj¹cej równie¿ teren Strzeszyna), ksi¹dz Rafa³ Pierzcha³a.

Wszystkie te dzia³ania doprowadzi³y do powstania Rady 
Osiedla Strzeszyn. W listopadzie 1996 r. odby³y siê pierwsze wybory 
do Rady Osiedla, w wyniku których Rada ukonstytuowa³a siê w na-
stêpuj¹cym sk³adzie:
Micha³ Wieczorek (przewodnicz¹cy Rady Osiedla), Maciej 
Pijanowski (przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla), Idzi Burza³a, Micha³ 
Gadomski, Adam Grabowski, Hanna Grabska, Mariusz Holeczek, 
Krzysztof Kluj (po jego rezygnacji w sk³ad Rady wszed³ Miros³aw 
Hoffmann), Grzegorz Kordus, Ryszard Marcinkowski, Tadeusz 
Mosiek, Krzysztof Pude³ko, Karol Seifert, Sylwester Skorb, Jan 
Waligóra.

Po wyborach zorganizowaliœmy pracê Rady: opracowany 
przeze mnie projekt statutu Rady Osiedla zosta³ przez ni¹ 
zatwierdzony, Schronisko M³odzie¿owe przy ul. Biskupiñskiej 27 
udostêpni³o  (nieodp³atnie)  jeden z lokali na siedzibê Rady Osiedla 
a Administracja Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” umo¿liwi³a 
(równie¿ nieodp³atnie) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego 
Rady Osiedla w swoim biurze przy ul. Horacego 19 b.

W lokalach tych odbywa³y siê spotkania z mieszkañcami, 
radnymi Miasta Poznania, z policj¹ i policj¹ municypaln¹, zebrania 
Rady oraz sta³e dy¿ury jej cz³onków: w ka¿dy pierwszy wtorek 
miesi¹ca – przy ul. Biskupiñskiej, a w ka¿dy trzeci wtorek miesi¹ca – 
przy ul. Horacego. W sumie w okresie kadencji przedstawiciele Rady 
uczestniczyli w ok. 200 zebraniach zwi¹zanym ze sprawami 
Strzeszyna, zorganizowanych z inicjatywy w³asnej b¹dŸ przez 
w³adze Miasta W styczniu 2000 r. Rada Osiedla zakoñczy³a swoj¹ 
pierwsz¹ kadencjê.
Co siê uda³o zrobiæ przez te lata?
Telefony, Internet i telewizja kablowa

Kilka prymitywnych, ton¹cych w b³ocie i najczêœciej 

nieczynnych automatów telefonicznych to ju¿ dalekie wspomnienie 
– telefon w domu i Internet to normalnoœæ. Jednak wówczas czeka³o 
siê nieraz bardzo d³ugo na zainstalowanie telefonu, st¹d przez kilka 
lat by³em „sta³ym klientem” TP S.A., jako reprezentant 
mieszkañców Strzeszyna. Zainstalowanie sieci telefonicznej na 
naszych osiedlach umo¿liwi³o równie¿ funkcjonowanie telewizji 
kablowej.
Jak dojechaæ na drugi koniec osiedla?!

By³o to jedno z pytañ najczêœciej zadawanych przez 
taksówkarzy i kierowców, którzy po raz pierwszy przyjechali na 
nasze osiedla. Zorganizowanie normalnej komunikacji na terenie 
osiedli by³o jedn¹ z najistotniejszych spraw. DoraŸnym 
rozwi¹zaniem w  tym  zakresie by³y nasze wielokrotne interwencje 
w sprawie wyrównania i utwardzenia nawierzchni ulic: Hezjoda, 
Wañkowicza (jako tymczasowego dojazdu do osiedla Parkowego, 
do  czasu  przed³u¿enia  ul.  Literackiej)  oraz  Krajeneckiej    (jednej 
z g³ównych osi osiedla Ma³y Strzeszyn).
Aby u³atwiæ orientacjê w g¹szczu nowo powstaj¹cych ulic 
osiedlowych  Rada  Osiedla wykona³a równie¿ tablice informacyjne 
z planami osiedli i zamontowa³a je przy skrzy¿owaniach dróg o naj-
wiêkszym natê¿eniu ruchu.
Nie toniemy ju¿ w b³ocie!

Brak odprowadzenia wody deszczowej z terenu nowo 
powstaj¹cych osiedli by³ jednym z najpowa¿niejszych problemów 
(obok uzale¿nionej od tego budowy ul. Wergiliusza), z jakim przysz³o 
mi siê zmierzyæ, jako koordynatorowi dzia³añ w tym zakresie. 
Istniej¹ca na osiedlu infrastruktura wymaga³a oczyszczenia i pod-
³¹czenia (po przebiciu siê przez tory kolejowe i ul. Lutyck¹) do 
kolektora na Podolanach. Zakres inwestycji by³ znaczny, st¹d 
dopiero po kilku latach usilnych starañ przeprowadzanych ze 
wsparciem mieszkañców Strzeszyna uda³o siê doprowadziæ do 
realizacji tej inwestycji przez miasto (jej koszt wynosi³ ok. 5,5 mln z³).
 Budowa ul. Wergiliusza

Pod³¹czenie do kolektora umo¿liwi³o budowê ul. Wer-
giliusza, jako g³ównej osi osiedla Strzeszyn Grecki. Uda³o siê 
przekonaæ decydentów i wykonawców (tj. Urz¹d Miasta i Zarz¹d 
Dróg  Miejskich  dzia³aj¹cy  w jego imieniu), ¿e powinna to byæ ulica 
z prawdziwego zdarzenia. I tak siê sta³o – wybudowano ulicê z dobr¹ 
nawierzchni¹, o szer. 7 m., z dwoma rondami i z obustronnymi 
chodnikami o szer. 2 m., obsadzon¹ zieleni¹ i w pe³ni oœwietlon¹ 
bardzo estetycznymi latarniami. Pamiêtam, jak w 1999 r. 
spacerowaliœmy z s¹siadami wzd³u¿ pierwszej na nowym osiedlu 
alei œwiate³ ulicznych. Wiedzieliœmy, ¿e czasy pojedynczej ¿arówki 
pozosta³ej po pracach budowlanych definitywnie siê skoñczy³y.
Ulica Wergiliusza by³a wówczas miejscem „pielgrzymek” 
przedstawicieli w³adz miejskich, mediów i mieszkañców Poznania, 
w których zgodnej opinii by³a jedn¹ z naj³adniejszych ulic 
zrealizowanych przez miasto na terenach osiedli.
Wybudowanie jej umo¿liwi³o z kolei realizacjê ulic z ni¹ zwi¹zanych, 
jako inwestycji z udzia³em mieszkañców – powsta³y ulice: Ajschylosa 
i Eurypidesa, wybudowana wczeœniej ul. Teokryta zosta³a w³¹czona 
do g³ównego ci¹gu komunikacyjnego, wyrównano i utwardzono 
nawierzchnie ulic: Sofoklesa i Safony.
Wspó³udzia³ w opracowaniu wieloletniego miejskiego planu 
inwestycyjnego uwzglêdniaj¹cego potrzeby Strzeszyna

W czêœci dotycz¹cej terenu Je¿yc plan ten by³ wynikiem 
wspólnej, kilkuletniej pracy przedstawicieli wszystkich rad osiedli 
dzia³aj¹cych na tym terenie. By³ on nowym zamierzeniem w tym 
zakresie, gdy¿ wyznacza³ uchwytn¹ perspektywê realizacji 
najbardziej niezbêdnych, z punktu widzenia spo³ecznoœci lokalnych, 
zadañ inwestycyjnych. Rada Osiedla wnioskowa³a m.in. o zbu-
dowanie w najbli¿szych latach na Strzeszynie przed³u¿enia ul. Li-
terackiej (w kierunku ul. Biskupiñskiej) oraz niewielkiej szko³y 
usytuowanej na terenie Strzeszyna. Postulowano tak¿e budowê 
przedszkola.
Opiniowanie i wspieranie realizacji wniosków tzw. grup 
inicjatywnych z udzia³em mieszkañców

Na terenie Strzeszyna powsta³o kilkanaœcie grup 
inicjatywnych, które przedstawi³y miastu projekty budowy 
infrastruktury lokalnej wraz z wnioskami o dofinansowanie zadañ. 
Powodem du¿ej popularnoœci takich stowarzyszeñ by³o 
preferowanie przez miasto tego rodzaju przedsiêwziêæ z udzia³em 
mieszkañców (z bud¿etu miasta przeznaczano na te cele œrodki 
finansowe w granicach 50% kosztów planowanej inwestycji 
lokalnej, pozosta³e koszty by³y pokrywane ze œrodków w³asnych 
mieszkañców, którzy jednak to akceptowali, gdy¿ by³a to 
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niejednokrotnie jedyna mo¿liwoœæ realizacji projektowanej 
inwestycji).
Potyczki z PWiK w sprawach Starego Strzeszyna

Rada Osiedla (w jej imieniu dzia³ali koledzy: Adam 
Grabowski i Sylwester Skorb) wielokrotnie interweniowa³a w spra-
wach: rachunków za zrzut œcieków, przejêcia przez PWiK instalacji 
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodnej w rejonie ul. Bi-
skupiñskiej. Te niezwykle istotne dla mieszkañców Starego 
Strzeszyna sprawy uda³o siê po wielu miesi¹cach „zmagañ” za³atwiæ 
pozytywnie.
Komunikacja miejska

Po kilku latach starañ uda³o siê nak³oniæ MPK do 
przed³u¿enia linii autobusowej nr 64, której koñcowy przystanek 
zorganizowano na tymczasowej pêtli przy ul. Literackiej (pêtla ta 
zosta³a póŸniej przeniesiona na rondo usytuowane na wysokoœci 
osiedla Parkowego, po przed³u¿eniu w tym kierunku ul. Literackiej). 
Wielokrotnie wystêpowaliœmy równie¿ do kompetentnych s³u¿b 
miejskich m.in. o zapewnienie dojazdu dzieci do szko³y przy ul. Drus-
kiennickiej na Podolanach (popularna i zarazem bardzo 
niebezpieczna by³a „droga na skróty” przez tory kolejowe), o prze-
d³u¿enie linii autobusowej nr 68 do pêtli przy ul. Biskupiñskiej, o no-
cne po³¹czenia autobusowe w ramach linii nr 64. W wielu 
podnoszonych przez nas sprawach osi¹gnêliœmy, niestety, doraŸne 
rozwi¹zania (jak np. ustalenie dodatkowych kursów autobusu nr 60 
w celu zapewnienia dowozu dzieci do szko³y), b¹dŸ otrzymaliœmy 
odpowiedzi negatywne.
Bezpieczeñstwo na osiedlach

Bezpieczeñstwo by³o bardzo istotnym problemem, 
któremu poœwiêcaliœmy wiele uwagi. Plaga w³amañ do mieszkañ, 
samochodów i urzêdów dokucza³a nam wszystkim dotkliwie. 
Wybudowanie dróg osiedlowych, ich oœwietlenie, powstanie 
parkingu strze¿onego oraz zwiêkszanie integracji mieszkañców 
poprzez organizowanie imprez sportowych i festynów, czêœciowo 
wp³ynê³o na poprawê sytuacji, jednak nadal skala problemu by³a 
powa¿na. Sprawami tymi z ramienia Rady Osiedla zajmowa³ siê 
kolega Karol Seifert oraz ja, jako koordynator dzia³añ w tym zakresie. 
Uczestniczyliœmy w wielu spotkaniach z przedstawicielami Urzêdu 
Miasta, Policji i radnymi poœwiêconych stworzeniu systemu 
zwiêkszonego bezpieczeñstwa na naszych osiedlach. Wraz z innymi 
je¿yckimi radami osiedli opracowaliœmy wspólny projekt 
monitorowania najbardziej niebezpiecznych miejsc na terenie 
Je¿yc, który wygra³ konkurs i otrzyma³ dofinansowanie z bud¿etu 
miasta na realizacjê. W jego ramach przewidziano stworzenie 
systemu sta³ego monitorowania wybranych miejsc na terenach 
osiedli z wykorzystaniem kamer wizyjnych pod³¹czonych poprzez 
sieæ internetow¹ z monitorami i serwerami gromadz¹cymi 
informacje wizyjne, usytuowanymi w pomieszczeniach policji na 
osiedlach (siedzibach tzw. „rewirów”) po³¹czonych z kolei z g³ówn¹ 
central¹ umiejscowion¹ w komendzie policji na Je¿ycach. Rada 
Osiedla z pomoc¹ mieszkañców przygotowa³a równie¿ 
pomieszczenia na terenie osiedla Strzeszyn Grecki i na Starym 
Strzeszynie, z których mogliby korzystaæ policjanci dzia³aj¹cy na tym 
terenie. Uczestniczyliœmy równie¿ w programie „Bezpieczne 
Miasto”, w ramach którego funkcjonowa³y ca³odobowe telefony.
Bezpieczne drogi do szko³y i koœcio³a

Stworzenie takich dróg wymaga³o wybudowania przejœæ 
pieszo-rowerowych przez tory kolejowe. Nasze wielokrotne wnioski 
i interwencje w tym zakresie, podejmowane indywidualnie przez 
Radê Osiedla, b¹dŸ wspólnie z parafi¹ i Rad¹ Osiedla na Podolanach, 
kierowane do w³adz miasta oraz do PKP, nie przynios³y, w okresie 
pierwszej kadencji Rady Osiedla, oczekiwanych efektów. By³o to 
spowodowane stanowiskiem PKP, które widzia³o wówczas jedynie 
mo¿liwoœæ wybudowania ze œrodków miejskich k³adek nad torami, 
na co z kolei w bud¿ecie miasta nie by³o pieniêdzy. Prostsze i tañsze 
rozwi¹zania przez nas proponowane nie by³y, niestety, 
akceptowane przez PKP.
Bezpieczeñstwo na ulicach osiedli

Powodem wielokrotnych interwencji Rady Osiedla by³ 
brak w³aœciwego oznakowania najbardziej niebezpiecznych 
skrzy¿owañ ulic: m.in. Homera i Lutyckiej, Literackiej i Koszaliñskiej, 
Biskupiñskiej i Koszaliñskiej oraz skrzy¿owañ w rejonie ulicy 
Rzeszowskiej. Skierowaliœmy równie¿ wiele interwencji i wniosków 
w sprawach usytuowania progów spowalniaj¹cych (przy ul. Rze-
szowskiej), znaków ograniczenia prêdkoœci (przy skrzy¿owaniu ulic 
Literackiej i Hezjoda oraz na innych ulicach osiedlowych), a tak¿e 
odpowiedniego utrzymania zieleni na skrzy¿owaniach i poboczach 

ulic na terenie Strzeszyna.
Wa¿nym miejscem spotkañ oraz elementem integruj¹cym 
mieszkañców Strzeszyna sta³y siê imprezy sportowe 
organizowane na boiskach osiedlowych oraz festyny

Ze œrodków w³asnych Rady Osiedla, b¹dŸ przez ni¹ 
pozyskanych, zorganizowano (w ca³oœci lub w czêœci) boiska do pi³ki 
no¿nej i koszykówki oraz place gier i zabaw dla dzieci: na terenie 
pomiêdzy ulicami: Horacego i Owidiusza, pomiêdzy ulicami: 
Wergiliusza, Homera, Hezjoda i Safony oraz przy ul. Biskupiñskiej 
(obok Schroniska M³odzie¿owego). Rada Osiedla podjê³a równie¿ 
uchwa³ê skierowan¹ do Zarz¹du Miasta Poznania oraz innych 
kompetentnych s³u¿b miejskich, aby w opracowywanym 
szczegó³owym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
Strzeszyna (nasz wniosek w tej sprawie zosta³ zaakceptowany przez 
Radê Miasta) tereny te by³y w sposób sta³y przeznaczone na cele 
sportowo-rekreacyjne (z wyj¹tkiem Starego Strzeszyna, gdzie 
wielokrotnie interweniowaliœmy w sprawie zachowania 
dotychczasowego  boiska  sportowego  na  dzia³ce  nr 6/140  przy 
ul. Krajeneckiej). Osobnym problemem by³o pozyskanie Ÿróde³ 
finansowania dla takich inwestycji, a tak¿e usuniêcie z tych terenów 
pozosta³oœci po istniej¹cych tam niegdyœ bazach budowlanych (np. 
wielokrotne interwencje w tej sprawie u by³ego w³aœciciela takiej 
bazy usytuowanej pomiêdzy ulicami Homera i Safony, Spó³dzielni 
„Razem-Strzeszyn”, odnios³y wówczas jedynie czêœciowy skutek).
Strzeszyñska liga pi³karska zespo³ów piêcioosobowych

Impreza zainicjowana w 1999 r. zyska³a bardzo du¿¹ 
popularnoœæ, zw³aszcza wœród m³odzie¿y zamieszkuj¹cej na terenie 
naszych osiedli. Zorganizowano wówczas pierwsz¹ edycjê ligi. 
Uczestniczy³o w niej kilkanaœcie dru¿yn m³odzie¿owych, i nie tylko, 
st¹d te¿ trzeba by³o poszerzyæ ramy imprezy organizuj¹c rozgrywki 
wiosenne i jesienne. Inicjatorem i g³ównym organizatorem ligi z ra-
mienia Rady Osiedla by³ kolega Idzi Burza³a.
Festyny osiedlowe

Rada Osiedla zorganizowa³a trzy festyny osiedlowe: 
pierwszy na terenie przylegaj¹cym do Schroniska M³odzie¿owego 
przy ulicy Biskupiñskiej (w przygotowaniu festynu uczestniczy³o 
kierownictwo Schroniska oraz koledzy: Adam Grabowski, Sylwester 
Skorb i Jan Waligóra), drugi na terenie boiska pomiêdzy ulicami: 
Horacego i Owidiusza – festyn by³ fina³owym akcentem cyklu imprez 
sportowych p.n. „Sportowe soboty wrzeœnia”, zorganizowanych na 
boiskach osiedlowych przez kolegê Idziego Burza³ê oraz trzeci na 
nowo wybudowanej ulicy Wergiliusza (z ramienia Rady Osiedla 
organizatorami byli koledzy: Idzi Burza³a, Maciej Pijanowski i Micha³ 
Wieczorek).
Sprz¹tanie Strzeszyna

Corocznie Rada Osiedla organizowa³a akcje z udzia³em 
mieszkañców i miejskich s³u¿b komunalnych maj¹ce na celu 
likwidacjê dzikich wysypisk œmieci szpec¹cych piêkne, zielone 
otoczenie osiedli Strzeszyna. Zainicjowa³em pierwsz¹ tak¹ akcjê, 
nastêpne koordynowa³ kolega Idzi Burza³a.
Nasze dzia³ania w tym zakresie aktywnie wspierali niektórzy 
mieszkañcy, np. pani Arleta Matuszewska z ul. Ajschylosa oraz pani 
Irena Plutecka ze Stowarzyszenia „Ma³y Strzeszyn”.
Dba³oœæ o œrodowisko naturalne Strzeszyna

Rada Osiedla bra³a udzia³ w akcji sadzenia drzew na 
Strzeszynie – jej wspó³organizatorami z ramienia Rady byli koledzy: 
Adam Grabowski i Sylwester Skorb. Na ich wniosek wystêpowaliœmy 
tak¿e o zaniechanie budowy wie¿y GSM na terenie Starego 
Strzeszyna, b¹dŸ jej inne usytuowanie.
Pomoc dzieciom
Rada Osiedla podejmowa³a równie¿, b¹dŸ wspiera³a, inicjatywy 
spo³eczne wykraczaj¹ce poza teren jej dzia³ania (np. udzia³ w akcji 
pomocy dla uczniów Szko³y Polskiej w Rydze).
Podejmuj¹c nasze dzia³ania najczêœciej spotykaliœmy siê z ko-
niecznoœci¹ stworzenia czegoœ od podstaw. By³a to praca iœcie 
benedyktyñska i ca³kowicie spo³eczna. Wszystkie œrodki finansowe 
przekazywane Radzie Osiedla z bud¿etu miasta (z wyj¹tkiem 
symbolicznych wydatków na zakup materia³ów biurowych) 
przeznaczaliœmy na zorganizowanie boisk, placów gier i zabaw, 
festynów, wykonanie tablic informacyjnych i in.. Wspólnym 
sprawom Strzeszyna poœwiêciliœmy w³asny czas i pieni¹dze (np. 
wykorzystuj¹c prywatne samochody, telefony itp.).
Czuliœmy, ¿e robimy to dla siebie.
Micha³ Wieczorek,
Cz³onek Rady Osiedla I kadencji i jej przewodnicz¹cy w latach 
1996 -2001
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Mój poprzednik na stanowisku Przewodnicz¹cego Rady 
Osiedla Strzeszyn – Micha³ Wieczorek – opisa³ w obrazowy sposób 
powstanie Rady Osiedla i jej pierwsze lata dzia³ania. Rzeczywiœcie te 
lata obfitowa³y w wiele dzia³añ, które mia³y nas przybli¿yæ nie tylko 
do miasta ale i do cywilizacji (np. walka o powstanie sieci 
telefonicznej). Nastêpne lata to czas kontynuowania dzia³añ, które 
zapocz¹tkowaliœmy wczeœniej oraz czas sporych inwestycji na 
naszym osiedlu. Wiele z zapocz¹tkowanych wczeœniej dzia³añ 
kontynuowaliœmy czy to w dziedzinie ekologii i ochrony œrodowiska, 
czy w sprawach porz¹dkowania osiedla, czy te¿ w dziedzinie sportu. 
G³ówne zadania, jakie sobie wtedy stawialiœmy to jak najlepsze 
artyku³owanie przed w³odarzami miasta naszych potrzeb. 
Staraliœmy siê realizowaæ ca³y czas zadania, które mia³y poprawiæ 
nasze miejsce zamieszkania; mia³y sprawiæ, aby mieszka³o siê nam 
mi³o, spokojnie i bezpiecznie. Na szczêœcie nie musieliœmy ju¿ 
walczyæ o doprowadzenie telefonów, internetu, telewizji kablowej, 
itp.. Nie  tonêliœmy ju¿ w b³ocie, mogliœmy  siê  skupiæ  na  zadaniach 
i problemach, które mia³y nam pomóc w dalszym rozwoju naszego 
osiedla.

Najwiêcej czasu poœwiêciliœmy  rozwi¹zaniu  nastêpuj¹cych spraw 
i problemów:
1. planom zagospodarowania przestrzennego,
2. infrastrukturze komunalnej, zw³aszcza drogom, po³¹czeniu przez 
tory z Podolanami, komunikacji miejskiej, infrastrukturze 
oœwiatowej, budowie koœcio³a, itp.,
3.infrastrukturze sportowej, placom gier i zabaw,
 4.ochronie œrodowiska, czystoœæ osiedla
5.bezpieczeñstwu,
6.integracji i komunikacji z mieszkañcami.

Planowanie przestrzenne
Planowanie  przestrzenne  to  przede  wszystkim  opinia 

w sprawie budowy tzw. osiedla wojskowego, które zbudowa³ 
„Agrobex”. Nasza Opinia dotyczy³a osiedla w wersji do maksymalnie 
4 kondygnacji, ale w toku dalszych prac zdecydowano, ¿e bêd¹ 
wy¿sze, o czym, niestety,  ju¿  nas nie  poinformowano  i  dlatego s¹ 
o kondygnacjê wy¿sze ni¿ zak³ada³ plan. Natomiast sporo uda³o siê 
wywalczyæ w sprawie planów wzd³u¿ ul. Literackiej po obu stronach 
od Horacego do To³stoja. Uk³ad na szczêœcie pozosta³ bez zmian i ja-
ko zabudowa jednorodzinna.
  
Infrastruktura osiedlowa

Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ w infrastrukturze komunalnej 
jaka powsta³a w latach 2001 – 2007 to budowa ul. Literackiej od 
Horacego   do  Puszkina.   Ten  odcinek  ul.  Literackiej   powstawa³ 
w dwóch etapach, najpierw w 2004 roku do ul. To³stoja a w na-
stêpnym do Puszkina. Ca³oœæ inwestycji to prawie 10 mln z³. 
Powstanie tej ulicy to w pewnym sensie ho³d dla mieszkañców za 
inicjatywy spo³eczne w budowaniu ulic bocznych, których w tym 
czasie powsta³o bardzo wiele. Do  tego dosz³o jeszcze utwardzenie 
w 2006r. materia³em pofrezowym  ul. Wañkowicza i Krajeneckiej od 
Literackiej do Biskupiñskiej, ul. Hezjoda, modernizacja ul. Ko-
szaliñskiej, ul. Krajeneckiej od Jeziorañskiej do Biskupiñskiej, samej 
ul.  Biskupiñskiej,   po³¹czenie  dwóch  wybudowanych  odcinków 
ul. Owidiusza od ul. Eurypidesa do klatki nr 6 w bloku na d³ugoœci 50 
m. Wszystkie te inwestycje by³y pod ci¹g³ym „monitoringiem” ze 
strony ROS od samego pocz¹tku dzia³ania i cieszê siê, ¿e tak du¿o 
uda³o siê w tym czasie zrobiæ.
Nastêpn¹ wa¿n¹ spraw¹ jak¹ uda³o siê w tym czasie dokonaæ to 
d³ugo wyczekiwane przejœcie przez tory kolejowe na Podolany. 
Dziêki obopólnym  dzia³aniom  Rad  Osiedli:  Podolan i Strzeszyna, 
w 2005 roku zosta³o wybudowane bezpieczne – utwardzone, 
oœwietlone, z sygnalizacj¹, przejœcie. Ta sprawa by³a przedmiotem 
naszych starañ od pocz¹tku dzia³ania Rady i po prawie 10 latach 
uda³o siê doprowadziæ do tak efektywnego fina³u.
Nie uda³o nam siê wtedy rozwi¹zaæ problemu lepszego 
skomunikowania Strzeszyna, czyli czêstszego, przez œrodek osiedla 
kursuj¹cego, autobusu ze :Starego Strzeszyna” na „Strzeszyn 
Grecki” oraz czêstszego kursowania autobusu ze „Starego 
Strzeszyna” do centrum miasta. Có¿, koszty tych zmian by³y wtedy 
czynnikiem decyduj¹cym o pora¿ce z naszej strony w tej sprawie.
Po uporaniu siê z najwa¿niejszymi na pocz¹tek problemami (np. 
telefony, pierwsze drogi, komunikacja zbiorowa) zabraliœmy siê 
tak¿e za monitowanie w³odarzy miasta w sprawie infrastruktury 
oœwiatowej. Ju¿ w 2003 roku, kiedy mieszka³o nas jeszcze 

stosunkowo niewielu (ok.1000 zameldowanych osób) zaczêliœmy 
zdecydowanie zwracaæ uwagê na koniecznoœæ budowy najpierw 
przedszkola potem tak¿e szko³y. Wiedzieliœmy, ¿e jeszcze nie jest to 
czas na natychmiastowe inwestycje (choæ w 2004 roku by³a w bud-
¿ecie Miasta zaplanowana kwota na projekt szko³y, ale ze wzglêdów 
na wa¿niejsze inwestycje w mieœcie zosta³a przeniesiona na drogi). 
Ale nadal wielokrotnie ponawialiœmy nasze stanowisko w sprawie 
koniecznoœci  budowy infrastruktury oœwiatowej co sta³o wreszcie 
w 2011 roku. Dzisiaj ju¿ siê tak rozros³o nasze osiedle, ¿e buduje siê 
nastêpne przedszkole.
 Jako Rada Osiedla byliœmy te¿ zaproszeni przez Ks. Kanonika Rafa³a 
Pierzcha³ê,  proboszcza  z  Podolan,  do  udzia³u w powstaniu parafii 
i dziele budowy koœcio³a na naszym osiedlu. Cieszê siê, ¿e mia³em 
swój osobisty udzia³ w dyskusji w 2002 roku z Jego Eminencj¹, Ks. Bi-
skupem Zdzis³awem Fortuniakiem nad miejscem postawienia 
Œwi¹tyni, w tym a nie innym miejscu. Dziœ, dziêki ogromnemu 
zaanga¿owaniu Ks. Kanonika Andrzeja Herkta, proboszcza parafii 
Œw. Ojca PIO i wsparciu mieszkañców osiedla, stoi piêkny koœció³.
Du¿o uda³o siê zrobiæ w infrastrukturze sportowej. Jako pierwsze 
zosta³o wybudowane wielofunkcyjne boisko przy ul. Jeziorañskiej 
wraz z placem zabaw, natomiast przy ul. Krajeneckiej boisko ze 
sztuczn¹ traw¹ do gry w pi³kê no¿n¹. Dziœ tego rodzaju boiska to 
codziennoœæ  natomiast  w  tamtym  czasie  by³o  to  drugie  boisko 
w Poznaniu z tego rodzaju nawierzchni¹ po MOS-ie na ul. Gdañskiej. 
Tak¿e przy okazji jego budowy powsta³ plac zabaw oraz boisko do 
pi³ki siatkowej pla¿owej. Oba te miejsca powsta³y dziêki 
wygrywanym przez nasz¹ Radê grantów na dofinansowanie tych 
inwestycji w ramach bud¿etu Miasta Poznania.
 Z innych spraw infrastruktury osiedlowej to w 2007 roku 
wygraliœmy  tak¿e  grant  we  wspó³pracy  z  Radami  Osiedli Winiary 
i Podolany na projekt œcie¿ki rowerowej z Winiar przez Podolany do 
Jeziora  Strzeszyñskiego.  Dziêki  temu mamy dzisiaj piêkny chodnik 
i œcie¿kê rowerow¹ wzd³u¿ ulicy Biskupiñskiej.

Ochrona œrodowiska i porz¹dek na osiedlu
Myœlê, ¿e oprócz infrastruktury komunikacyjnej najwiêcej 

problemów przysparza³y sprawy ochrony œrodowiska i po prostu 
zwyk³ego utrzymania czystoœci na osiedlu. Wydawa³o siê, ¿e 
wyprowadzaj¹c siê na nowe osiedle – tak jak do nowego domu – 
bêdziemy chcieli dbaæ o œrodowisko naturalne i porz¹dek wokó³ 
siebie. Tymczasem wielokrotnie byliœmy wrêcz bombardowani 
informacjami o ba³aganie, jaki co rusz tu i ówdzie powstawa³ na 
osiedlu. A to w postaci dzikiego wysypiska a to podrzucano komuœ 
œmieci, itp.. Doœæ powiedzieæ, ¿e sami, jako mieszkañcy 
powstaj¹cych domów, byliœmy sprawcami najwiêkszego wysypiska, 
którego koszt usuniêcia wynosi³ w 2005 roku 300 tys.z³. Ile¿ to razy, 
co wiosnê, mieliœmy okazjê widzieæ jak wygl¹daj¹ nasze trawniki po 
zimowych spacerach z naszymi psami. A przecie¿ dwukrotnie w roku 
organizowaliœmy sprz¹tanie naszego osiedla na koszt Miasta, 
mówiliœmy o tym podczas festynów, zawsze byliœmy w pierwszej 
grupie tych Rad, na terenie, których wprowadzano nowe 
rozw i ¹ za n i a ,  n p .  p e ³ n ¹  s e g re ga c j ê  œ m i e c i ,  w y wóz  
ponadgabarytowych odpadów, wywóz odpadów niebezpiecznych, 
wprowadzenie koszy na psie odpady, itp Wielokrotnie nasi 
mieszkañcy otrzymywali nagrody za dbanie o zieleñ we w³asnym 
obejœciu w ramach konkursu „Zielony Poznañ”. Oprócz zwracania 
uwagi o porz¹dek na osiedlu sami dok³adaliœmy starañ, aby 
porz¹dkowaæ wolne tereny. I dzia³o siê to przede wszystkim przy 
pomocy  samych  mieszkañców.   Dziêki  temu    uporz¹dkowaliœmy 
i przekszta³ciliœmy w place zabaw i sportu tereny pomiêdzy 
Owidiusza i Horacego (w du¿ej mierze dziêki wspania³ej pomocy i fi-
nansowemu wsparciu cz³onków spó³dzielni i wspólnot przyleg³ych 
do placu), zagospodarowaliœmy dzia³kê przy u. Krajeneckiej, dzia³kê 
pomiêdzy ulicami Jeziorañsk¹ i Dobromiejsk¹. Na terenie pomiêdzy 
ul. Ajschylosa i Wergiliusza przy pierwszym rondzie zosta³ urz¹dzony 
piêkny skwer (dziêki wspania³ej pomocy mieszkañców przyleg³ych 
domów), zosta³ urz¹dzony ma³y skwer na pêtli przy ul. Literackiej. 
Mogê jednak z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e obecnie sytuacja ta 
wygl¹da  o  niebo  lepiej,  zdecydowanie  lepiej  dbamy  codziennie 
o nasze otoczenie, nie tylko to najbli¿sze. Wszêdzie da siê zauwa¿yæ 
du¿o zieleni, drzew, co czêsto z satysfakcj¹ mia³em okazjê s³yszeæ z 
ust  mieszkañców  innych  czêœci  naszego miasta. I, proszê, dbajmy 
o tê zieleñ nadal.
W tej dziedzinie jest jedna rzecz, która nam siê do dziœ nie uda³a. Ju¿ 
w VII 2001 roku odbyliœmy spotkanie w Wydziale Ochrony 
Œrodowiska Urzêdu Miasta, na którym zdecydowaliœmy o budowie 
wa³u akustycznego wzd³u¿ ul. Homera i torów kolejowych. By³a 

Strzeszyn – wiek m³odoœci
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nawet obecna osoba, która mia³a go zaprojektowaæ. Jednak¿e 
sposób uformowania wa³u oraz przewidywane koszty sprawi³y, ¿e 
pomys³ ten zosta³ zaniechany i do dzisiaj nie powróci³. Szkoda, ale 
myœlê, ¿e nale¿a³oby powróciæ do tej idei.

Bezpieczeñstwo
Wiele czasu poœwiêcaliœmy tak¿e sprawom bez-

pieczeñstwa na naszym m³odym osiedlu. Wielokrotnie byliœmy 
okradani, szczególnie w³amania do mieszkañ i kradzie¿e 
samochodów by³y nasz¹ zmor¹. I, odwrotnie, nasze osiedle by³o 
jako traktowane „dziupla” dla samochodów kradzionych w innych 
czêœciach miasta. Oprócz nacisku na Policjê i Stra¿ Miejsk¹, aby 
czêœciej zagl¹da³y na Strzeszyn, tak¿e sami próbowaliœmy temu 
przeciwdzia³aæ. Omawialiœmy te sprawy na festynach. Dziêki agencji 
ochrony mienia, maj¹cej siedzibê na naszym osiedlu, próbowaliœmy 
stworzyæ nawet sta³y patrol, ale ze wzglêdu na ma³¹ iloœæ chêtnych 
do jego op³acania projekt nie powiód³ siê.

Integracja i komunikacja z mieszkañcami
 Myœlê, ¿e wiele robiliœmy w dziedzinie integracji i ko-
munikacji z mieszkañcami naszego osiedla. Oprócz codziennych 
rozmów z s¹siadami, telefonami od mieszkañców organizowaliœmy 
tak¿e festyny, dy¿ury cz³onków Rady, oraz ligi sportowe, przede 
wszystkim w pi³ce no¿nej. Inne dyscypliny by³y rozgrywane g³ównie 
na festynach, np. koszykówka, pi³ka siatkowa pla¿owa, biegi, wyœcig 
rowerowy. Dzisiaj do tych celów s³u¿y g³ównie telefon komórkowy 
oraz internet, nad czym czasami ubolewam, bo brakuje 
bezpoœrednich spotkañ i rozmów z mieszkañcami. Festyny 
organizowaliœmy na terenach sportowo – zabawowych pomiêdzy 
ul. Horacego i Owidiusza, a tak¿e raz wespó³ Rad¹ Osiedla Podolany 
nad Jeziorem Strzeszyñskim. By³o to najwiêkszy nasz festyn, ze 
sportowym dniem dla dzieci z jedynej wtedy naszej szko³y na 
Podolanach,. Z festynem gdzie mieszkaniec naszego osiedla, 
dwukrotny mistrz œwiata, dwukrotny medalista olimpijski w ka-
jakarstwie Marek £bik, w humorystyczny sposób przeprowadzi³ 
licytacjê podarowanych przez mieszkañców naszych osiedli rzeczy 
na rzecz hospicjum dr. Sawiñskiej. Festyn, który zakoñczy³ koncert 
zespo³u  Trubadurzy,  dziêki  graj¹cemu  w nim Piotrowi KuŸniakowi 
z Podolan. Ale na festynach propagowaliœmy czytanie dzieciom, 
przeprowadziliœmy pokazy umiejêtnoœci uczniów z naszej szko³y, 
umiejêtnoœci, np. muzyczne, m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do innych 
szkó³ Poznania. Ale oprócz festynów przede wszystkim wiele czasu 
poœwiêcaliœmy na integracjê poprzez sport. Przez 10 lat w szkole na 
Podolanach rozgrywaliœmy coroczny andrzejkowo – miko³ajkowy 
turniej w pi³ce no¿nej halowej oraz przez szeœæ lat pi³karsk¹ 
strzeszyñsko – podolañsk¹ ligê. Turniej andrzejkowo – miko³ajkowy 
najpierw by³ pomyœlany dla dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej, lecz po 

roku ju¿ rozrós³ siê tak¿e o kategoriê open. Doœæ powiedzieæ, ¿e od 
tego czasu potrzebne by³y dwa dni od rana do wieczora, aby go 
przeprowadziæ. Tak¿e dzia³aj¹ca szeœæ lat liga podolañsko – 
strzeszyñska gromadzi³a co roku sporo uczestników. Najpierw przez 
dwa lata graliœmy na boisku pomiêdzy Horacego a Owidiusza a – po 
wybudowaniu boiska utwardzonego – przy szkole na Podolanach. 
W kulminacyjnym momencie uczestniczy³o w niej 16 zespo³ów. 
Graliœmy systemem ligowym, co sprawia³o, ¿e spêdza³em na boisku 
30 sobót lub niedziel w roku po 5,6 godzin za ka¿dym razem. 
Ponadto rozegraliœmy tak¿e turniej Mini Euro 2006 oraz FIFA 2008. 
Ten ostatni ju¿ na nowym boisku przy ul. Krajeneckiej. W naszej lidze 
brali udzia³ jako m³odzi zawodnicy tacy pi³karze jak Adam 
Stachowiak, bramkarz, który potem wystêpowa³ w m.in. w Ja-
giellonii Bia³ystok, Górniku Zabrze, sk¹d trafi³ nawet na 
zgrupowanie reprezentacji Polski. Gra³ tak¿e Damian Nawrocik, 
potem pi³karz Lecha Poznañ, gdzie zas³yn¹³ jako bardzo 
utalentowany i o b³yskotliwym dryblingu pi³karz. Nasze 
podsumowania ligowe koñczyliœmy wrêczaniem pucharów i nagród 
indywidualnych, na których goœciliœmy m.in. trenera Rafa³a 
Ulatowskiego, obecnie szefa Akademii Lecha Poznañ.
Myœlê wiêc, ¿e tak¿e ten czas „m³odoœci” naszego osiedla nie zosta³ 
zmarnowany. Uda³o siê wiele w tym czasie zrobiæ, m.in. dziêki temu, 
¿e chyba wiêksze by³o zaanga¿owanie ze strony mieszkañców w pro-
ponowane przez Radê Osiedla inicjatywy, ¿e mniejsza by³a 
biurokracja, przepisy prawne by³y mniej rygorystyczne. Cieszê siê, 
¿e nadal jednak mieszkañcy organizuj¹ siê, aby np. wybudowaæ 
drogê do swojej posesji, ¿e inwestuj¹ w zieleñ nie tylko na swojej 
dzia³ce, ale te¿ w swoim najbli¿szym otoczeniu.
Dziêkujê  wszystkim,  z  którymi przysz³o mi wtedy wspó³pracowaæ 
w Radzie Osiedla (szczególnie nieod¿a³owanemu œp. Wojciechowi 
Jêdraszakowi), ówczesnym w³adzom Miasta, szczególnie 
wiceprezydentowi Tomaszowi Kayserowi, mieszkañcowi 
Strzeszyna, który zawsze s³u¿y³ nam rad¹ i pomoc¹ w rozwi¹zywaniu 
naszych  spraw.  Dziêkujê  Radom  Osiedli  oœciennych,  szczególnie 
z Podolan i Winiar, z którymi wiele pomys³ów uda³o siê zrealizowaæ. 
Dziêkujê ksiê¿om Kanonikom: Rafa³owi Pierzchale i Andrzejowi 
Herktowi, za wsparcie i pomoc w realizacji wielu przedsiêwziêæ. Ale 
przede   wszystkim   mieszkañcom   ca³ego   Strzeszyna   za   pomoc 
i wsparcie  w rozwi¹zywaniu problemów naszego osiedla, za udzia³ 
w wielu przedsiêwziêciach inicjowanych przez Radê Osiedla.
 
Idzi Burza³a, 
Cz³onek Rady Osiedla I, II i III kadencji, jej przewodnicz¹cy w latach 
2001-2007
Ps. Wszystkie przedstawione przeze mnie sprawy maj¹ swoje 
odzwierciedlenie w artyku³ach, które prawie co miesi¹c mo¿na by³o 
przeczytaæ w jedynej wtedy, osiedlowej gazecie „Na Skraju”.

Budowa ul. Literackiej, fot. Micha³ Mucha

Strzeszyn – wiek m³odoœci
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Walka o szko³ê. Wspomnienia napisane przez Pani¹ Monikê Martini-Madej, osobê któr¹ 
czêœæ  mieszkañców na pewno zna z wielkiego zaanga¿owania w dzia³ania na terenie naszego 
osiedla.

Dla osób, które nie mia³y przyjemnoœci poznaæ Pani Moniki krótkie wyjaœnienie-to od Pani 
Moniki zaczê³a siê batalia o budowê szko³y na Strzeszynie, pomys³ przyjmowany na pocz¹tku jako 
science fiction  i „na pewno siê nie uda”. To g³ównie jej determinacji  i ciê¿kiej pracy , wspieranej 
przez Piotra Mruka, a póŸniej przez wielu mieszkañców zawdziêczamy to, ¿e szko³a powsta³a. Pani 
Monice  dziêkujemy z ca³ego serca i ….zachêcamy do walki o kolejn¹ szko³ê.

                   Arleta Matuszewska –Przewodnicz¹ca Rady Osiedla

Walka o szko³ê rozpoczê³a siê na pocz¹tku 2005 
roku. Najpierw trzeba by³o pokonaæ nie-
dowierzanie i zniechêcenie panuj¹ce wœród wielu 
rodziców na Osiedlu. Sporo rozmów koñczy³o siê 
stwier-dzeniem, ¿e Miasto nie ma pieniêdzy, a w 
Poznaniu od 30 lat nie powsta³a ¿adna szko³a.
Pierwszy etap ofensywy zacz¹³ siê od wys³ania 
listów do wszystkich urzêdników mog¹cych mieæ 
zwi¹zek z podjêciem starañ o budowê szko³y, a ta-
k¿e wszystkich radnych. Pisma te wys³a³am 
podpisuj¹c siê „w imieniu rodziców Osiedla 
Strzeszyn” . 
Ten trochê samozwañczy tytu³ musia³am doœæ 
szybko udokumentowaæ: rozpoczê³a siê akcja 
zbierania podpisów. Najwiêcej z nich uda³o siê 
zebraæ dziêki pomocy Ksiêdza Proboszcza, który 
og³asza³ akcjê i udostêpni³ miejsce dla akcji po 
wszystkich Mszach Œw. Listy z podpisami by³y tak¿e 
zbierane w wiêkszoœci lokali us³ugowych na 
Strzeszynie.
W tej akcji pomaga³a mi grupa znajomych, których 
dzieci  ”nie doczeka³y” szko³y – wyros³y szybciej ni¿ 
szko³a…
Po wrêczeniu Œp. prezydentowi  Frankiewiczowi  
ok. 2000 podpisów nale¿a³o uœwiadomiæ 
wszystkim radnym, ¿e dzieci ze Strzeszyna 
przechodz¹ przez dzikie przejœcia na torach, aby 
dostaæ siê do szko³y rejonowej.
W sprawê szko³y mocno zaanga¿owa³ siê klub 
radnych PiS z Przemys³awem Foligowskim, który 
z³o¿y³ wniosek o wpisanie szko³y do WPI. Przed 
g³osowaniem, dziêki rozmowom indywidualnym 
mieliœmy wszystkich radnych po naszej stronie. 
Budowa szko³y zosta³a przeg³osowany i  wpisana 
do WPI, a ja w poczuciu zwyciêstwa wróci³am do 
domu.
Mija³y lata… Zmienia³y siê kadencje radnych 
miejskich i radnych osiedlowych… 
Z samozadowolenia  i optymizmu w sprawie szko³y 

wytr¹ci³a mnie informacja od p. Arlety Matu-
szewskiej, ¿e szko³a zosta³a „po cichutku” wy-
kreœlona przez prezydenta Grobelnego , a bez na-
tychmiastowej reakcji z naszej strony szko³y na  
Strzeszynie nie bêdzie.
Dziêki czujnoœci pani Arlety uda³o siê zorganizowaæ 
przemówienie na sesji rady Miasta, gdzie mo¿e 
nieco przesadnie nazwa³am Poznañ ”Rwand¹ 
Europy”. Jednak¿e najwa¿niejsze by³o uœwia-
domienie w³adzom miasta, ¿e skazywanie tak 
du¿ej iloœci dzieci na drogê do szko³y rejonowej 
przez dzikie przejœcie przez tory jest skandalem, jak 
na nasze aspiracje cywilizacyjne.
Wiele dzia³añ „w sprawie” wykonali te¿ inni 
zaanga¿owani   rodzice   –   P.  Kasia   Micha³owska 
i P. Piotr Mruk. Bardzo aktywnie w³¹czy³a siê Rada 
Osiedla z Pani¹ Arlet¹ Matuszewsk¹ i P. Ma³gorzat¹ 
Æwiertni¹.
Od momentu, gdy szko³a zosta³a ponownie 
umieszczona w WPI, a w sprawê zosta³o 
zaanga¿owanych ju¿ tyle aktywnych  osób budowa 
szko³y nabra³a przyspieszenia.
Gdy  budowa  szczêœliwie  mia³a   siê  ku  koñcowi 
w sprawie szko³y toczyliœmy jeszcze z Miastem 
kolejne bitwy – tu oprócz RO w³¹czy³o siê te¿ 
aktywnie „Stowaryszenie Strzeszyn dla Dzieci” Nie 
wszystko potoczy³o siê tak jak planowaliœmy. 
Likwidacja gimnazjum na Podolanach (i de facto 
przeniesienie go na Strzeszyn), a tak¿e usy-
tuowanie przedszkola (które zbudowane powinno 
byæ osobno , na innej dzia³ce) sprawi³o, ¿e nasza 
szko³a po kilku zaledwie latach pêka w szwach.
Chyba czas zacz¹æ walkê o kolejn¹ szko³ê?

    Monika Martini-Madej
P.S.
Akcjê  zbierania podpisów zaczê³am bêd¹c w ci¹¿y 
z Marysi¹, która zaczê³a edukacjê w pierwszym 
roku funkcjonowania szko³y.

Jeszcze trochê o szkole



RADA OSIEDLA STRZESZYN
Powo³anie Osiedla Strzeszyn – Uchwa³a Nr XLI/244/II/96 RMP z dnia 21.05.1996 r.

Statut Osiedla - Uchwa³a Nr XXXIX/390/IV/2004 RMP z dnia 2.03.2004 r.

I KADENCJA 27.10.1996 - 2001 
Uprawnionych do g³osowania 1 003 Frekwencja 31,0% /311/

II KADENCJA 25.03.2001-12.03 2005 
Uprawnionych do g³osowania 2047 Frekwencja 8,6% /175/

III KADENCJA 13.03.2005 – 13.03.2009
 Uprawnionych do g³osowania 3 249 Frekwencja 13,5% /438/

ZMIANY W PODZIALE TERYTORIALNYM I SKRÓCENIE KADENCJI
IV KADENCJA 15.03.2009 – 15.03.2013

 Uprawnionych do g³osowania 3966 Frekwencja 17,44% /692/

V KADENCJA 15.03.2013 – 15.03.2015

VI KADENCJA 15.03.2015 – 15.03.2019
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Radni wszystkich kadencji

lp. nazwisko i imiê funkcja

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Burza³a Idzi

Gadomski Micha³

Grabowski Adam

Grabska Hanna

Holeczek Mariusz 

Kluj Krzysztof 

Kordus Grzegorz 

Marcinkowski Ryszard 

Mosiek Tadeusz 

Pijanowski Maciej 

Pude³ko Krzysztof 

Seifert Karol 

Skorb Sylwester 

Waligóra Jan 

Wieczorek Micha³ 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Przewodnicz¹cy Rady

lp. nazwisko i imiê funkcja

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Burza³a Idzi

Czajkowski Adam

Gwiazdowski Marian

Horemski Tadeusz

Kamiñski Witold 

Kobus-Ceg³owska Ewa

Krukowski Mariusz

Kuchar Jerzy

Pokrzywniak Józef 

Roban Józef

Schneider Marcin

Staniewski Jacek 

Tyburski Stanis³aw

Przewodnicz¹cy Rady

Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Poszyl Anna

Jêdraszak Wojciech

lp. nazwisko i imiê funkcja

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Boniecki Piotr

Bratkowski Wojciech

Brzuszkiewicz Barbara

Fleming Jerzy

Jêdraszak Wojciech Maciej

Krukowski Mariusz

Matuszewska Arleta Maria

Paluszak-Æwiertnia Ma³gorzata 

Szczytko Andrzej

Szymankiewicz Wojciech

Weso³owska Ewa 

Wiœniewska Danuta Barbara

Przewodnicz¹cy Rady do 2007

Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Staniewski Jacek

Dworecki Zbigniew

Burza³a Idzi

Przewodnicz¹cy Rady od 2007

lp. nazwisko i imiê funkcja

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bogus³awska Ma³gorzata

Boniecki Piotr

Bratkowski Wojciech

Burza³a Idzi

Dworecki Zbigniew

Fleming Jerzy Leonard

Matuszewska Arleta Maria

Micha³owska Katarzyna

Olejnik Przemys³aw Jerzy

Porowski Wojciech Krzysztof 

Ró¿yñski Pawe³ 

Rynicki Antoni 

Szczytko Andrzej Wincenty 

Weso³owska Ewa 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du od 17.02.2011

Przewodnicz¹cy Zarz¹du do 17.02.2011

Przewodnicz¹cy Rady

Paluszak-Æwiertnia Ma³gorzata 

lp. nazwisko i imiê funkcja

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bogus³awska Ma³gorzata

Bratkowski Wojciech

Mucha Micha³

Klemenski Marcin Wojciech

Porowski Wojciech Krzysztof 

Ró¿yñski Pawe³ 

Dworecki Zbigniew

Szczytko Andrzej Wincenty 

Weso³owska Ewa 

Matuszewska Arleta Maria Przewodnicz¹cy Rady

Paluszak-Æwiertnia Ma³gorzata Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Boniecki Piotr

Olejnik Przemys³aw Jerzy

Rynicki Antoni 

Hubert Witczak

lp. nazwisko i imiê funkcja

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bogus³awska Ma³gorzata

Bratkowski Wojciech

Mucha Micha³

Klemenski Marcin Wojciech

Porowski Wojciech Krzysztof 

Zenka-Podlaszewska Dominika

Mazurek Magdalena

Szczytko Andrzej Wincenty 

Micha³owska Katarzyna

Matuszewska Arleta Maria Przewodnicz¹cy Rady

Paluszak-Æwiertnia Ma³gorzata 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Boniecki Piotr

Garczarczyk Magdalena Anna

Molicki Jan 

Krzeszowiec Dariusz
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Jeszcze trochê o Strzeszynie Starym

Strzeszyn Stary to rzeczywiœcie naj-
starsza i pierwsza czeœæ naszego Osiedla. Tych 
którzy tu mieszkaj¹ urzek³a nie tylko otaczaj¹ca 
przyroda (nasze pola poprzecinane alejami 
starych drzew, lasy, jezioro), ale równie¿ 
wyj¹tkowa bliskoœæ wszystkich mieszkañców. Od 
trzech kadencji mam zaszczyt dbaæ o to wspólne 
dobro jako radna osiedlowa i rozwijaæ 
infrastrukturê Osiedla - place zabaw, œcie¿ki ro-
werowe, chodniki, nowe nasadzenia drzew i krze-
wów, a i tak ci¹gle chcia³oby siê wiêcej, bo i po-
trzeb jest jeszcze du¿o. Wszystkim tym, którzy 
mnie w tej pracy spo³ecznej wspieraj¹ bardzo 
dziêkujê, zw³aszcza mojej rodzinie - mê¿owi i dzie-
ciom i obiecujê dalej dbaæ o nasz¹ ma³¹ Ojczyznê.

                  Ma³gosia Bogus³awska
          Cz³onek Rady Osiedla IV, V, VI kadencji

Plan Wichy

Znakomity plan Piotra Wichy dla ca³ego Strzeszyna 
obowi¹zywa³ do koñca 2003 r. 

fot. Ma³gorzata Bogus³awska



2011 r. - ostatnie prace nad placem zabaw na ul. Jeziorañskiej ... i ju¿ festyn na otwarcie

fot. Ma³gorzata Æwiertnia fot. Ma³gorzata Æwiertnia
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Z dzia³añ rady-dokumentacja zdjêciowa z ostatnich lat

2012 r. - pocz¹tek prac - chodnik, ul. Krajenecka 2013 r. - gotowy chodnik, ul. Literacka

2009-2011 r. - rozpoczynamy prace na ul. Puszkina i miasteczku drogowym ul. Owidiusza/Horacego

fot. Ma³gorzata Æwiertnia fot. Ma³gorzata Æwiertnia

fot. Ma³gorzata Æwiertnia fot. Ma³gorzata Æwiertnia
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Z dzia³añ rady-dokumentacja zdjêciowa z ostatnich lat

2013 r. - zakoñczone prace nad wyniesionym 
skrzy¿owaniem ul. Wergiliusza/Arystofanesa

2014 r. - budowa skrzy¿owania przy szkole

Ci¹g pieszy, ul. Literacka

2013 r. - otwieramy park przy ul. Homera

2014 r. - otwieramy scie¿kê rowerow¹ przy
ul. Biskupiñskiej

fot. Ma³gorzata Æwiertnia

fot. Ma³gorzata Æwiertnia

fot. Ma³gorzata Æwiertniafot. Tomasz Matuszewski

fot. MIcha³ Mucha

fot. Ma³gorzata Æwiertnia




