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WSTĘP

Zarząd Osiedla Strzeszyn w roku 2020 składał się z 7 członków (Lucyna
Sasiak, Janusz Janasik, Małgorzata Szymaniak, Maksymilian Dyśko,
Celestyna Konrad-Nogalska, Marta Schmidt - Wiceprzewodnicząca oraz
Dominika Zenka-Podlaszewska - Przewodnicząca). 

Zgodnie ze Statutem Osiedla Strzeszyn (Uchwała nr LXXVI/1120/V/2010
Rady Miasta Poznania z dnia 31.08.2010 r.) Zarząd przy realizacji zadań
współpracował ściśle z członkami Rady Osiedla: Ewą Garasz (gazetka),
Katarzyną Zalewską (kultura) , Darkiem Krzeszowcem (sport, krwiodastwo)
czy Wojciechem Rypniewskim (zakup defibrylatora na Osiedle Strzeszyn)
oraz z Przewodniczącą Rady Osiedla Małgorzatą Bogusławską, która na
bieżąco wspiera nas w działaniach i uczestniczy w spotkaniach Zarządu. 

Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla oraz realizuje bieżące zadania
Osiedla. Do zadań Zarządu należy w szczególności: przygotowywanie
projektów uchwał Rady, wykonywanie uchwał Rady, przygotowywanie
projektu planu wydatków Osiedla, realizacja uchwalonego planu
wydatków Osiedla, zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu,
zapewnienie obiegu informacji między organami Osiedla a mieszkańcami,
przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między
sesjami Rady, przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
za dany rok oraz przedkładanie ich Radzie i Prezydentowi nie później nie
do końca lutego. 

Niniejszym przedkładamy Państwu sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla
Strzeszyn za rok 2020.
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REALIZACJA PLANU
WYDATKÓW OSIEDLA
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zakup i montaż ławek i koszy na terenie Osiedla w lokalizacjach uzgodnionych
z Zarządem Osiedla

projekt nasadzeń zieleni wzdłuż ul. Literackiej (na odcinku od ul. Hezjoda
do ul. Koszalińskiej)

30 000

5 000
1) środki finansowe przekazane do Zarządu Dróg Miejskich:

działania kulturalne w Szkole Podstawowej nr 1
działania edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 1

20 300
3 000

2) środki finansowe przekazane do Wydziału Oświaty:

działania sportowe w Szkole Podstawowej nr 1 34 365
zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 1 5 000
zaprojektowanie wejścia do Szkoły Podstawowej nr 1 3 700
działania kulturalne w Przedszkolu nr 121 4 000
działania kulturalne w Przedszkolu nr 77 4 000

realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „Lato z Estradą”
koncert plenerowy

10 000
4 000

3) środki finansowe przekazane do Wydziału Kultury:

zakup sprzętu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5

zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce

3 000
3 000

4) środki finansowe przekazane do Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa:

rozwój sieci monitoringu miejskiego na terenie Osiedla - zakup i montaż kamer 50 000

zakup fotopułapki

 5) środki przekazane do Straży Miejskiej:
2 000

diety dla członków organów osiedli

 6) środki finansowe przekazane do Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta:

11 470
skład i druk czasopisma osiedlowego 8 000
utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania wraz z opłatą za prąd 142 800
bieżące prace na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania 15 987
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remont systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 1

remont budynku gospodarczego i wiaty w Przedszkolu nr 121

88 820
58 433

1) środki remontowe Wydziału Oświaty:

wykonanie płotu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 5 500

remont chodnika przy ul. Krajeneckiej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Grajewską do ul. Biskupińskiej

remont nawierzchni jezdni ul. Hezjoda jako dokończenia zadania z 2019 r.,

    2) środki remontowe Zarządu Dróg Miejskich:

Zadania wskazane do realizacji ze środków celowych:



2020SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OSIEDLA STRZESZYN

TERENY POWIERZONE
OSIEDLU STRZESZYN
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Osiedle Strzeszyn posiada w swoim zarządzie 8 ha terenów sportu i rekreacji,
najwięcej spośród wszystkich Osiedli w Poznaniu. Te tereny to:
Park Edukacji Ekologicznej, skwer Wergiliusza, tereny Owidiusza/Horacego, tereny
Kaczmarskiego/Wierzyńskiego, teren przy Krajeneckiej oraz teren przy Jeziorańska.
Znajduje się na nich zieleń urządzona, boiska, miasteczko rowerowe, place zabaw,
kącik seniora, street workouty, pumptruck, płytę rolkarską.
 
Wraz z firmą utrzymującą tereny oraz inspektorem z Wydziału Wspierania
Jednostek Pomocniczych dokonujemy comiesięcznych odbiorów prac
utrzymaniowych  oraz przeglądu stanu urządzeń. Dokonaliśmy naprawy
gwarancyjnej boiska przy ul. Kaczmarskiego. W roku 2020 na terenie
Owidiusza/Horacego stanął kontener - Mobilny Instytut Kultury. W dobie pandemii
służy jako strzeszyńskie centrum kultury na świeżym powietrzu. Na tym samym
terenie zbudujemy boisko do piłki nożnej (dzięki poprawce do budżetu Miasta
Poznania autorstwa Grzegorza Ganowicza).
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ZAPEWNIENIE OBIEGU
INFORMACJI MIĘDZY
ORGANAMI OSIEDLA 
A MIESZKAŃCAMI
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Staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki do współpracy i dyskusji wewnątrz Rady
Osiedla Strzeszyn, poprzez usprawnienia obiegu dokumentów, zapraszanie wszystkich
na spotkania, zebrania Zarządu oraz bieżące przesyłanie wszystkim członkom Rady i
Zarządu Osiedla całej korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Osiedla.

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ RADY OSIEDLA

Wdrażana jest jednolita identyfikacja wizualna działań Osiedla Strzeszyn. Spójne logo,
materiały graficzne (plakaty, grafiki do internetu). Dla każdego wydarzenia
kulturalnego, sportowego, rozrywkowego, które współorganizowała Rada Osiedla,
tworzona była grafika oraz prowadzone działania promocyjne. Informacje o pracach 
i planach Zarządu oraz Rady publikowane były zarówno w mediach społecznościowych,
na stronie internetowej, wywieszane w formie plakatów, biuletynów oraz
dystrybuowane do mieszkańców.
Profil Rady Osiedla Strzeszyn na Facebooku jest największym kanałem dystrybucji
informacji o pracach Rady i Zarządu Osiedla. Mimo iż posiada zaledwie 2446 polubień
oraz 2619 obserwujących, to osiąga bardzo duże zasięgi.
Ilość postów w roku 2020: 254 (czyli tyle ile było dni roboczych w 2020 roku). Zasięg
tych postów: 298 233. W roku 2020 uruchomiliśmy nową stronę www Osiedla
Strzeszyn. Nie jest ona jedynie stroną wizerunkową, a bardziej platformą dzielenia się
informacjami z mieszkańcami. Umieszczamy na niej także prośby o konsultacje
projektów, nad którymi pracujemy.
Wydajemy gazetkę osiedlową „Na Strzeszynie”. Mieszkańcy naszego osiedla mogą
zapoznać się z każdym wydanym numerem również elektronicznie, ponieważ
publikowany jest na stronie internetowej Rady Osiedla i Facebooku. Gazetka dostępna
jest również w gablotach. W roku 2020 zostały wydane dwa numery pod red. Ewy
Garasz. W pracach przygotowujących gazetkę uczestniczyło wielu radnych. Trzeci
numer już w red. Małgorzaty Szymaniak.

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI



CIL to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta
Miasta Poznania w 2016 roku. W roku 2020 na terenie
osiedla rozpoczął działalność CIL Strzeszyn, dzięki
pozyskaniu przez Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci
dofinansowania.

Centrum Inicjatyw Lokalnych jest programem, który ma
tworzyć warunki do rozwoju wspólnot lokalnych. Rada
Osiedla Strzeszyn wspierała w roku 2020 CIL Strzeszyn, 
na 2021 rok ROS przyznała dofinansowanie na jego
działanie, co wraz z kwotą z Gabinetu Prezydenta daje 
29 000 zł.

Głównym zadaniem CIL Strzeszyn w 2020 było stworzenie
diagnozy potrzeb społecznych - czyli wraz z mieszkańcami
prowadzący przyglądają się potrzebom, problemom
mieszkańców, ale również temu, co stanowi unikatowość
naszej dzielnicy, mocnym stronom miejsca, ale też
mieszkańców. 
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KULTURA
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składa się z następujących osób: Marta Schmidt, Dominika Zenka-Podlaszewska,
Katarzyna Zalewska, Ewa Garasz, Wojciech Rypniewski, Jacek Trębecki Przy
organizowaniu wydarzeń finansowanych z naszego budżetu pomagały także podmioty
spoza RO i Zarządu, tj. Centrum Inicjatyw Lokalnych, stowarzyszenie Strzeszyn dla
Dzieci, lokalne firmy, klub seniora przy parafii św. Moniki, Miastoholizm, Estrada
Poznańska, Klub HDK Legion Oddział Poznań

ZESPÓŁ DS. KULTURY 

CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH STRZESZYN
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W roku 2020 Stowarzyszenie MiastoHolizm otrzymało dofinansowanie z Wydziału Kultury
Miasta Poznania na działania Mobilnego Instytutu Kultury na terenie Strzeszyna. Tym
samym dzięki współpracy z Radą Osiedla Strzeszyn stał się osiedlowym mini-domem
kultury. 

Mobiny Instytut Kultury jest wielofunkcyjnym, mobilnym kontenerem, który po
rozłożeniu może stać się sceną, galerią, kinem. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość,
że po wielu udanych instalacjach jest możliwość goszczenia Mobilnego Instytutu Kultury
u nas na osiedlu. MiastoHolizm zaprezentował szereg wydarzeń, ale MIK stał się też
naturalną sceną działań dla osiedlowych inicjatyw lokalnych. Koncerty, spotkania,
turnieje, warsztaty.
 
MIK postawiony został przy placu zabaw Horacego/Owidiusza w marcu. Wzbudził
ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców. W samym MIK-u odbyło się ponad 
30 wydarzeń w 2020 roku. Liczymy, że 2021 będzie jeszcze bardziej owocny 
w wydarzenia.

MOBILNY INSTYTUT KULTURY NA STRZESZYNIE

Dzięki temu, że na naszym osiedlu zawitał
Mobilny Instytut Kultury, Rada Osiedla
Strzeszyn miała możliwość zorganizowania
wielu wydarzeń dla mieszkańców. Zgłosiliśmy
się do lokalnych firm, stowarzyszeń,
mieszkańców z prośbą o wsparcie. Efektem
tego było prawie dwadzieścia spotkań, podczas
których mieszkańcy  mogli: tańczyć, grać,
śpiewać, ćwiczyć języki obce i umiejętności
społeczne, ćwiczyć jogę i uważność, trenować
grę w piłkę, malować, rysować, lepić, tworzyć.
W trakcie imprez wystawialiśmy także stoisko 
z bookcrossingiem. 

WAKACJE NA STRZESZYNIE
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Bookcrossing to akcja polegająca na wymianie książek. Już w 2019 roku Rada Osiedla
Strzeszyn zainicjowała akcję Bookcrossing na Strzeszynie. Nie posiadaliśmy stałego
miejsca, więc wystawialiśmy stoisko z książkami na imprezach organizowanych przez
ROStrzeszyn.

Pierwsza akcja bookcrossingowa odbyła się na Festynie jesiennym w 2019 roku.
Mieszkańcy przynosili wiele książek, ale też wiele zostało odebranych. Wachlarz
tytulow był ogromny: od książek psychologicznych, poprzez książeczki dla dzieci,
książki kucharskie, instruktażowe, słowniki, romanse, aż po kryminały. 

Pojawienie się Kontenera na osiedlu pozwoliło na utworzenie jednego punktu, do
którego książki można przywieźć i odebrać. Na początku książki rozstawialiśmy na
trawie, dzięki pomocy mieszkańców mamy regał oraz pudła na książki. 

Udostępnialiśmy książki w ramach wydarzeń w Mobilnym Instytucie Kultury aż 28 razy.
Odbiór akcji przez mieszkańców jest bardzo pozytywny. Widać ogromne
zapotrzebowanie na bibliotekę na Strzeszynie. W 2021 roku planujemy kontynuować
akcję.

BOOKCROSSING NA STRZESZYNIE

Noc Bibliotek to cykliczna, ogólnopolska akcja, organizowana przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej i kierowana do bibliotek publicznych, szkolnych a nawet instytucji
dysponujących jedynie półką na książki. 

W roku 2020 Noc Bibliotek ponownie odbyła się na Strzeszynie dzięki współpracy CIL
Strzeszyn, ROS oraz lokalnych podmiotów. Koordynatorem akcji była Magdalena
Garczarczyk. Hasło edycji „Klimat na czytanie” nawiązywał zarówno do zmian klimatu,
ale również warunków związanych z pandemią COVID-19 i tworzenia prywatnych
przestrzeni do czytania. Noc Bibliotek zbiegła się również z obchodzonym co roku
Dniem Drzewa, dlatego w programie nie zabrakło odwołania zarówno do tematu roli
drzew w mieście, działań proekologicznych i lokalnych. Organizatorom zależało na
dotarciu do dużego grona odbiorów, stąd wydarzenia odbywały się we wszystkich
częściach Strzeszyna. W Nocy Bibliotek na Strzeszynie 2020 udział wzięło ponad 120
osób, co pokazuje, że na Strzeszynie potrzebna jest na osiedlu lokalna instytucja
kultury. 

NOC BIBLIOTEK NA STRZESZYNIE - EDYCJA 2020
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W te wakacje po raz kolejny na naszym osiedlu zawitało Lato z Estradą. Projekt Estrady
Poznańskiej, dzięki finansowaniu Rady Osiedla Strzeszyn, zorganizował cztery
bezpłatne dla mieszkańców wydarzenia na naszym osiedlu. 

W tym roku tematem przewodnim była ekologia. Idea ochrony klimatu i dbania o
środowisko naturalne obecna była w każdym wydarzeniu. Z okazji startu IV już edycji
Lata z Estradą stworzono ekologiczny przewodnik online oraz rodzinną grę planszową. 

W każdy czwartek sierpnia spotykaliśmy się przy Mobilnym Instytucie Kultury na
Strzeszynie, aby brać udział w animacjach, obejrzeć spektakle i wysłuchać i wziąć
udział koncertu interaktywnego “Piosenki ze śmietnika”. Z opinii uczestników wiem, że
największe wrażenie wywarł Wilk, bohater spektaklu “Trzy świnki”, który był…
ekologiczny!

W tym roku ze względu na stan epidemiologiczny wydarzenia odbywały się w rygorze
sanitarnym, ale nie przeszkodziło to mieszkańcom w każdym wieku na aktywny udział i
wspaniałą zabawę. 

Rada Osiedla Strzeszyn zapewniła finansowanie Lata z Estradą także na 2021 rok.

LATO Z ESTRADĄ – KULTURA W KLIMACIE

W związku z dużym zapotrzebowaniem na tzw. kulturę wysoką na naszym Osiedlu,
zorganizowaliśmy spektakl w Mobilnym Instytucie Kultury pt. „Impresja Letniego
Wieczoru” na podstawe spektaklu Aleksandra Gelmana pt. “Ławeczka”.
obsada: Izabella Tarasiuk – Andrzejewska, Janusz Andrzejewski
muzyka: Sigur Ross

Spektakl przyjęty został z entuzjazmem, dzięki czemu w kolejnym roku będziemy
kontunuować współpracę z twórcami.

IMPRESJA LETNIEGO WIECZORU – SPEKTAKL W MIK-U
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składał się z Darka Krzeszowca, Maksa Dyśko, Marty Schmidt oraz Jacka Trębeckiego.
Zorganizowane zostały II Nocne Podchody Rady Osiedla Strzeszyn. Udało nam się
zwerbować 16 animatorów, z różnych dzielnic Poznania. W podchodach wzięło udział
aż 45 osób w wieku od 16 do 50 roku życia!

ZESPÓŁ DS. SPORTU

We wrześniu wraz z Zespołem do spraw sportu
organizowaliśmy plan zajęć sportowych organizowanych
przez RO dla mieszkańców. Przeprowadzenie zajęć
sportowych jest możliwe dzięki ścisłej współpracy ze
Szkołą Podstawową nr 1, jej Dyrekcją oraz Administracją.
Dziękujemy!
Przeprowadzone zostały otwarte i dostępne dla
wszystkich chętnych zajęcia dla dzieci i młodzieży, takie
jak: Piłka Nożna, Unihokej, Zajęcia ogólnorozwojowe,
Sportowe Soboty, czyli gry i zabawy dla najmłodszych
pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego. 
 Przeprowadzone zostały ztakże ajęcia dla młodzieży,
osób dorosłych i  seniorów, takie jak Joga, Zdrowy
Kręgosłup, Bezpieczna Kobieta, Nordic Walking, Zajęcia
dla seniorów.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW

EKSTRALIGA STRZESZYŃSKA
Współorganizacja Ekstraligi Strzeszyńskiej, 4 sezonu
rozgrywek piłkarskich na naszym osiedlu, kolejnego
sezonu, w trudnym czasie pandemii. W tym roku
udział wzięło 160 młodych osób z Poznania i okolic.



2020SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OSIEDLA STRZESZYN

STRZESZYŃSKI KLUB
SENIORA
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Uczestnicy Strzeszyńskiego Klubu Seniora (SKS) od początku 2020 r., aktywnie
spotykali się w Przedszkolu Koraliki, gdzie organizowany był cykl zaplanowanych i
różnorodnych zajęć z animatorami. Klub prowadzony jest przez członkinię Zarządu
Osiedla - Lucynę Sasiak. Było to wspólne kolędowanie, kontynuacja nauki udzielania
pierwszej pomocy, warsztaty fotograficzne, zajęcia z origami oraz spotkanie z
dietetykiem. Kontynuowałyśmy, przynajmniej raz w miesiącu, wyjścia do kina Rialto w
ramach Filmowego Klubu Seniora. Zobaczyłyśmy filmy „Mayday”, „Kłamstewko” „25 lat
niewinności” oraz „Sprawa Tomka Komendy”.
Pandemia COVID 19 w połowie marca przerwała nasze spotkania. Od tego czasu z
Seniorami kontaktowałam się telefonicznie i za pomocą SMS-ów. Wysyłałam zapytania
w sprawie ew. pomocy, przekazywałam komunikaty Centrum Inicjatyw Lokalnych.
Rzadziej zamieszczałam informacje na Facebooku, ponieważ połowa Pań z niego nie
korzysta.
Wraz z nastaniem lata zaprosiłam Seniorów do wyjścia z domu i zorganizowałam kilka
spacerów nad Rusałkę, w tym jedno spotkanie z Przedstawicielką CIL-u – dotyczące
diagnozy społecznej naszego Osiedla. Odwiedziłyśmy także nasz poznański Ogród
Botaniczny  oraz  Park Sołacki.
Jesień spędziłyśmy głównie w izolacji domowej. Pandemia i zimowa aura również nie
sprzyjały spotkaniom ale w pogodne dni zorganizowałyśmy dwa grudniowe spacery do
Strzeszynka, w tym jeden dłuższy dookoła jeziora.
Tuż przed Bożym Narodzeniem  dzięki ofiarności i pomocy CIL-u „ świąteczne elfy”
rozniosły naszym Paniom życzenia oraz drobne upominki. 
Wyczekujemy wiosny, szczepionki i powrotu do normalnego życia oraz kontynuowania
naszych spotkań i aktywności.. Uczestnicy Klubu Seniora, to przede wszystkim kobiety
aktywne, ciekawe świata, mające różne pasje, ale także samotne. Dzięki działaniu
Klubu jest dodatkowa okazja do nawiązywania i podtrzymywania więzi społecznych.
Największym problemem jest brak własnej siedziby. W przedszkolu, które nas gości jest
bardzo przyjemnie, ale możliwości korzystania są mocno ograniczone czasowo. Zajęcia
mogą się odbywać tylko we wskazanym terminie i w godzinach 15:30-17:00, a aktualna
sytuacja epidemiczna  to nam mocno utrudnia.

Koordynatorka: Lucyna Sasiak
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Trwa PROJEKTOWANIE ULIC, PRZYSTANKÓW i SKRZYŻOWAŃ: 
    a) Literacka odcinek: rondo Czapskiego/Poetycka, 
    b) Literacka odcinek Poetycka/Biskupińska (realizuje ZKZL)
    c) przejściem dla pieszych przez Biskupińską (realizuje ZKZL) 
    d) nowy zbiornik retencyjny przy Krajeneckiej (realizuje ZKZL), 
    e) Owidiusza/Homera/Horacego, 
    f) odcinek Wańkowicza przy kościele (bez ronda), 
    g) przystanki w ulicy Koszalińskiej wraz z dojściami (przy Krajeneckiej, Żołnierzy
Wyklętych i Literackiej), 
    h) nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Żołnierzy Wyklętych/Koszalińska, 
    i) nowe skrzyżowanie Biskupińska/Krajenecka,
    j) ciągłość chodnika w Krajeneckiej,
    k) oświetlenie ul. Hezjoda - przekazanie do realizacji ze środków czteroletnich
    l) na nasz wniosek powstało nowe przejście dla pieszych w ul. Biskupińskiej  przy
przejeździe kolejowym (przy nowym P&R).
    m) Zawnioskowaliśmy również o wymianę/zrealizowanie nowych tablic
informacyjnych dot. nazw ulic. Część z nich pojawiła się na początku stycznia, lecz nie
wszystkie - o to też zadbamy w nadchodzących miesiącach.
    n) projekt nasadzeń zieleni wzdłuż ul. Literackiej (na odcinku od ul. Hezjoda do ul.
Koszalińskiej) – 5 000,00 zł,
    o) zakup i montaż ławek i koszy na terenie Osiedla w lokalizacjach uzgodnionych z
Zarządem Osiedla – 30 000,00 zł
    p) remont nawierzchni jezdni ul. Hezjoda jako dokończenia zadania z 2019 r.,
    q) remont chodnika przy ul. Krajeneckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grajewską
do ul. Biskupińskiej.



Kończy się budowa PARKINGU P&R przy ul. Biskupińskiej. Parking wyposażony w
oświetlenie, toaletę, parkingi dla rowerów, biletomaty. Na prośbę Rady Osiedla
wykonano przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w ul. Biskupińskiej [Fot.3].
https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/trwa-budowa-parkingow-pr-na-
strzeszynie-i-przy-rondzie-staroleka 

Opracowany został nowy rozkład jazdy autobusu 124 w sposób, który poprawi
dostępność autobusów dla dzieci, które przyjeżdżają do szkoły.
Zawnioskowaliśmy o zmianę taboru linii autobusowej nr. 170. Dotychczas kursował
jednodrzwiowy autobus linii nr 170. Po naszych wnioskach autobus 170 jeździ od 2020
roku także w soboty.
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1. Dziękujemy za pomoc w wiosennym sprzątaniu pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż torów
od ulicy Biskupińskiej do Parku Edukacji Ekologicznej.
2. W tej chwili trwa projektowanie pasa zieleni Hezjoda-Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej.
Powstanie tam Aleja Demokracji z drzew uzyskanych od Prezydenta Jaśkowiaka oraz z
PBO Zielone Fyrtle. 
3. W pasie zieleni wzdłuż torów będących w Zarządzie Zieleni MIejskiej powstanie
wybieg dla psów. 
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Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie prowadzi najważniejsze inwestycje dla Osiedla
Strzeszyn:
    a) zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Emila Fieldorfa - We wrześniu wyłoniony
został projektant naszej drugiej SZKOŁY i prace projektowe także ruszyły pełną parą.
Więcej informacji: https://pim.poznan.pl/inwestycje/w-trakcie-realizacji/budowa-
szkoly-na-strzeszynie Jako Rada Osiedla jesteśmy włączeni do zespołu projektowego
szkoły. Wnosimy uwagi w zakresie potrzeb społeczności lokalnej: sala spotkań filia
Biblioteki Raczyńskich, uwagi do układu funkcjonalnego szkoły, uwagi do instalacji
szkoły (na podstawie doświadczeń w zakresie remontowym placówek oświatowych). W
tej chwili w WPF są środki na budowę szkoły.
    b) wiadukty w ciągu ulic Golęcińskiej oraz Lutyckiej. - projektowanie WIADUKTÓW w
ul. Lutyckiej i Golęcińskiej. W przyszłym roku dokumentacja ma być gotowa, więcej
informacji na stronie: https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/powstaje-
dokumentacja-dla-nowych-wiaduktow-w-ciagu-ulic-lutyckiej-i. W toku rozmów z
władzami miasta udało się nam nakłonić do : włączenia pełnowymiarowego ronda
Literacka/Koszalińska do zakresu projektowego (w pierwszym etapie) oraz do
włączenia obu wiaduktów do etapu pierwszego węzła Koszalińska. W tej chwili są w
WPF wystarczające środki na realizację tego pierwszego etapu (obu wiaduktów)
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    1. Wizyta Rady Osiedla i wicedyrektora Wydziału Oświaty w SP1 - będzie nowe,
bezpieczne dojście do szkoły od przystanku autobusowego (nie przez parking) oraz
zostaną przekazane szkole nowe tereny zieleni (od strony parku) 
    2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu nr 121 przy ul. Biskupińskiej
z udziałem Wiceprezydenta Wiśniewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza
Ganowicza i Dyrektora Wydziału Oświaty Przemysława Foligowskiego 
    3. Remonty placówek oświatowych:
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Przedstawicielką Zarządu Osiedla jest Celestyna Konrad-Nogalska. Odbyło się wiele
spotkań w Komendzie Miejskiej Policji referat Jeżyce na ul. Kochanowskiego 16 w
Poznaniu, także w ramach akcji „Bezpieczna Mieszkaniec – Bezpieczna Dzielnica” 
- omawiano działania i interwencje podejmowane przez funkcjonariuszy Policji,
Dzielnicowego oraz Straż Miejską na terenie Strzeszyna
- zgłaszane były sprawy i prośby RO oraz mieszkańców Strzeszyna dotyczących
problemów na Strzeszynie

Raz na kwartał wraz z Dzielnicowym wyznaczane były plany działań- MIEJSC 
 priorytetowych na Strzeszynie.

W zeszłym roku strażnikiem miejskim Strzeszyna jest Pan Tomasz Serafin. Dzięki ścisłej
współpracy przekazaliśmy z naszego budżetu 2000 zł na fotopułapkę, aby chronić
tereny zieleni przed zaśmiecaniem oraz wsparliśmy Straż Miejską w uzyskaniu
dofinansowania na radiowóz z budżetu Miasta Poznania. Współpracujemy także przy
omawianiu projektów organizacji ruchu. Uprzątnięcie nielegalnego kontenera na
odzież przy ul. Krajeneckiej.

Na skrzyżowaniu Biskupińskiej i Krajeneckiej zainstalowana została kamera podłączona
do monitoringu miejskiego - ma to zwiększyć bezpieczeństwo, nie tylko drogowe na
naszym osiedlu.
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Dziękujemy harcerzom z hufca Jeżyce za pomoc w wiosennym sprzątaniu pasa
zieleni izolacyjnej wzdłuż torów od ulicy Biskupińskiej do Parku Edukacji
Ekologicznej.



Jako Rada Osiedla popieraliśmy następujące projekty PBO:
    1) Zielone Fyrtle - w ramach międzyosiedlowego projektu (współpraca 10 osiedli:
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki / Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo /Głuszyna / Starołęka-
Minikowo-Marlewo / Antoninek-Zieliniec-Kobylepole / Kwiatowe /Podolany /Fabianowo -
Kotowo) uzyskaliśmy 200000 zł na zieleń na naszych Osiedlu, będą to nasadzenia i
zagospodarowanie terenów między Hezjoda a Sławskiej-Lipczyńskiej oraz skweru przy krzyżu
we współpracy z wnioskodawcą i Zarządem Zieleni Miejskiej,
    2) Wybiegi dla psów (współpraca 4 osiedli z Podolanami, Kiekrzem, Smochowicami) - 
w ramach projektu Osiedle uzyskało 300000 zł; w pasie zieleni izolacyjnej przy torach
zostanie utworzony wybieg dla psów we współpracy z wnioskodawcą i Zarządem Zieleni
Miejskiej,
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Trwa projektowanie przez Rowerowy Poznań ścieżki rowerowej w ul. Literackiej na wysokości
Poczty wygranej w PBO 2020. Nie jest to inicjatywa Rady Osiedla. Wskazaliśmy jedynie jako
lepszy wariant nr 1 proponowanej ścieżki, gdyż likwiduje mniej miejsc parkingowych i
pozwala nawiązać do projektowanej ul. Owidiusza.

    3) Festiwale, kino
plenerowe…
(współpraca 4 osiedli 
z Podolanami, Kiekrzem,
Smochowicami) - 
w ramach projektu
Osiedle uzyskało
150000 zł na kulturę 
na Strzeszynie,
realizacja we
współpracy z wniosko-
dawczynią i Wydziałem
Kultury.



Zlecone zadanie wykonania projektu nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu
Żołnierzy Wyklętych/Koszalińskiej - w trakcie opiniowania przez Radę Osiedla.

Zawnioskowaliśmy także o opracowanie nowej organizacji ruchu na terenie
wyznaczonym ulicami Homera/Hezjoda/Owidiusza/Literacka, aby uporządkować
kwestie parkowania na ciasnych ulicach wsród zabudowy szeregowej - w trakcie
opracowania. 

Czekamy także na finalizację opracowania nowej organizacji ruchu w ulicach Mikke i
Jakiela.
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W ciągu 2020 roku spotykaliśmy się jako Zarząd z Panem Prezydentem Jackiem
Jaśkowiakiem, Zastępcami Prezydenta Miasta Poznania: Panem Mariuszem Wiśniewskim
(rozwiązania drogowe, oświata, komunikacja publiczna), Panem Jędrzejem Solarskim (sport
i kultura) i Panem Bartoszem Gussem (plany zagospodarowania przestrzennego) oraz
Panem Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem.
 
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak - z rąk Prezydenta otrzymaliśmy gratulacje 
dla Osiedla Strzeszyn za najwyższą w poznaniu frekwencję w wyborach prezydenckich
(wspólnie z Osiedlem Ławica) oraz nagrodę - 83 dorodne drzewa. Część drzew została
jesienią 2020 roku wraz z Prezydentem Jaśkowiakiem posadzona na skwerze przy krzyżu
jako początek Alei Demokracji. Wraz z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem zasadziliśmy
pierwsze DRZEWA w ramach Alei Demokracji - skwer przy krzyżu zyskał nowe oblicze. 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz WIśniewski - spotkania i rozmowy w ciągu
całego 2020 roku w sprawie rozwiązań drogowych i oświatowych, a przede wszystkim
wiaduktów w ciągu ulic Golęcińskiej i Lutyckiej oraz projektowanie nowej szkoły 
i przedszkola.

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski - spotkanie w sprawie utworzenia
filii Biblioteki Raczyńskich 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Bartosz Guss - spotkania w sprawie zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Mpzp "dla terenów w rejonie ulic
Koszalińskiej i Hezjoda" w Poznaniu celem uratowania przed zabudową istniejącego Parku
Edukacji Ekologicznej - z sukcesem. Plan jest w trakcie zmiany, zieleń została uratowana.
Rozmowy w trakcie przejmowania przez Miasto Poznań działki pod szkołę 
przy ul. Fieldorfa.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz - współpraca w zakresie
rozwiązań projektowych w postającej szkole, układzie drogowym, pomoc w przejmowania
terenów pod nową szkołę oraz tereny zieleni od Krajowego Zasobu Nieruchomości, pomoc
w uzyskaniu środków na nowe boisko przy Owidiusza oraz rozmów z Wydziałem Kultury.
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LUTY 2021

DZIĘKUJEMY 
z a  w s p ó ł p r a c ę  w  2 0 2 0  r o k u .  

L i c z y m y  n a  k o n t u n u a c j ę  
w  2 0 2 1


