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Poznański Budżet Obywatelski 2022

Strzeszyn!
Nasz plan na

Wejdź na stronę i zagłosuj na nasze projekty

pbo2022.pl

Jak zagłosować?

Kto może głosować?

Głos można za pośrednictwem strony pbo2022.pl
W tegorocznej edycji głosy należy potwierdzić za pomocą kodu sms, 
przesłanego na podany nr telefonu. Pamiętaj, że z jednego numeru 
telefonu może głosować pięć osób!

Dla osób, które nie mogą zagłosować elektronicznie lub nie posiadają 
telefonu komórkowego przewidziany jest stacjonarny punkt do 
głosowania w Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17).

Na projekty mogą głosować wszyscy mieszkańcy Poznania. Nie ma 
limitów wiekowych, nie trzeba być również zameldowanym w Poznaniu.

Pamiętaj! Głosować możesz w imieniu niepełnoletnich dzieci.

Ile głosów mogę oddać?
Można oddać maksymalnie 4 głosy: 2 na projekty rejonowe i 2 na 
projekty ogólnomiejskie (w tym jeden z Zielonego Budżetu).

Warto pamiętać, że głosujemy tylko raz i wtedy powinniśmy 
rozdysponować wszystkie przysługujące nam głosy. 

Jakie są kategorie projektów?
W PBO można głosować na projekty o charakterze ogólnomiejskim lub 
rejonowym. W ramach projektów ogólnomiejskich jest osobna 
kategoria projektów Zielonego Budżetu. Maksymalna kwota projektu 
rejonowego to 600 tys. zł, a ogólnomiejskiego 2 mln zł.

Dziękujemy!

NA STRZESZYNIE
Bezpłatny biuletyn Rady Osiedla Strzeszyn Nr 1/2021
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Poznański Budżet  
Obywatelski 2022 – głosujemy! – str. 7

Sprawozdanie Zarządu w zakresie  
inwestycji drogowych – str. 4
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Drodzy Czytelnicy.
Po dłuższej przerwie oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer naszej osiedlowej ga-
zetki. W bieżącym numerze znajdą Państwo między innymi sprawozdanie Zarządu Rady Osiedla  
z bardzo ważnych dla osiedla spraw związanych z inwestycjami drogowymi na naszym osiedlu oraz 
podsumowanie obchodów 25. rocznicy powstania Osiedla Strzeszyn. Pamiętajmy również, że do 
22 października można oddać głos w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. W tym 
miejscu wszystkich gorąco zachęcam do udziału w głosowaniu. Nie zmarnujmy szansy, jaką daje 
nam możliwość decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze z miejskiego budżetu.  
Głosujmy!

W imieniu redakcji tradycyjnie już dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszej 
gazetki. Tradycyjnie również serdecznie zapraszamy do współpracy i dzielenia się z nami ważny-
mi dla Państwa sprawami, problemami czy też pomysłami na zmianę naszego Osiedla. Prosimy  
o kontakt na naszą redakcyjną skrzynkę – nastrzeszynie.redakcja@gmail.com.

Przyjemnej lektury!
Małgorzata Szymaniak

Redaktor naczelna

od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 08:00-16:00

Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: 
Małgorzata Bogusławska 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn: 
Dominika Zenka-Podlaszewska

Tel.: 61 624 63 11

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA I ZARZĄDEm OSIEDLA STRZESZyN

„NA STRZESZYNIE” BIULETYN INFORMACYJNY RADY OSIEDLA STRZESZYN
Wydawca: Miasto Poznań – Osiedle Strzeszyn Urząd
Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek  
Pomocniczych Miasta, ul. Libelta16/20 61-706 Poznań
Redaktor naczelna: Małgorzata Szymaniak
Redakcja: Jacek Trębecki

Adres e-mail: nastrzeszynie.redakcja@gmail.com
www.osiedlestrzeszyn.pl. www.facebook.com/rostrzeszyn
Miejsce i data wydania: Poznań, październik 2021
Przygotowanie do druku i druk: Laser-Graf Płock
Nakład: 4000 egz.

Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu
Wydział Wpierania 

Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania 
Osiedle Strzeszyn

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

osiedle_strzeszyn@um.poznan.pl
informacje i komunikaty 
zamieszczamy również 

na naszej stronie internetowej: 
www.osiedlestrzeszyn.pl 

oraz na oficjalnym profilu fb: 
www.facebook.com/rostrzeszyn/
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25-lecie Osiedla Strzeszyn
10 września świętowaliśmy 25-lecie powołania Samorządu Osiedla Strzeszyn. Ob-
chody rozpoczęliśmy od uroczystego obiadu samorządowców w restauracji Oaza, 
na którym gościliśmy Prezydenta Jacka Jaśkowiaka, Przewodniczącego Rady Miasta 
Grzegorza Ganowicza i Radnego Przemysława Polcyna.

Na przyjęcie zaproszeni zostali wszyscy Radni 
obecnej kadencji oraz Przewodniczący Rad Osie-
dli - Michał Wieczorek, Idzi Burzała, Arleta Ma-
tuszewska i Przewodniczący Zarządu - Wojciech 
Jędraszak , Maciej Pijanowski, Jerzy Fleming , Mał-
gorzata Paluszczak-Ćwiertnia, Wojciech Bratkow-
ski poprzednich kadencji. 

Prezydent Jacek Jaśkowiak wręczył dyplomy 
gratulacyjne przybyłym Przewodniczącym Rady 
i Zarządu, zaś Pan Grzegorz Ganowicz przekazał 
na ręce Przewodniczącej Rady list gratulacyjny dla 
wszystkich Radnych. 

Kolejna część obchodów połączonych z po-
dziękowaniami miała miejsce w trakcie koncertu 
Kuby Badacha na terenie sportowym przy ulicy 
Krajeneckiej, gdzie na scenie Radni obecnej ka-
dencji wręczyli bukiety kwiatów przedstawicielom 
rad poprzednich kadencji, a Pan Prezydent i Prze-
wodniczący Rady Miasta pogratulowali mieszkań-
com owocnej pracy Radnych Osiedlowych i wielo-
letniego dobrego funkcjonowania Samorządu. 

Również my serdecznie dziękujemy Miesz-
kańcom za wieloletnie wsparcie w działaniach na 
rzecz Osiedla. Bez tej pomocy i zaangażowania 
nasza praca nie przynosiłaby właściwych efektów. 
Dziękujemy też za pomoc w organizacji wydarze-
nia Wydziałowi Kultury z Dyrektorem Marcinem 
Kostaszukiem, Fundacji Wspólny Nurt z Krzyszto-
fem Stankowskim, naszym przyjaciołom z Osiedli: 
Podolany, Krzyżowniki-Smochowice i Kiekrz za 
wspólne projekty PBO 2021, które umożliwiły  
finansowanie koncertu oraz Panu Jerzemu Gum-
nemu z restauracji Oaza.

Małgorzata Bogusławska
Przewodnicząca RO

Dominika Zenka-Podlaszewska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
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Sprawozdanie Zarządu Osiedla Strzeszyn  
w zakresie prac inwestycyjnych drogowych
(wykonywanych przez Zarząd Dróg Miejskich we współpracy z Miejską Pracow-
nią Urbanistyczną, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Komunalnych 
Zasobów Lokalowych oraz Miejskim Inżynierem Ruchu)

W odpowiedzi na wiadomości e-mail Przewodni-
czącej Zarządu Osiedla Strzeszyn Pani Dominiki 
Zenki-Podlaszewskiej z dnia 16 września 2021 r. 
oraz pisma WJPM-II.3037.13.4.2021 z dnia  
17 września 2021 r. (data wpływu do Zarządu 
Dróg Miejskich – 22 września 2021 r.) w sprawie 
zorganizowania spotkania w celu omówienia stanu 
zaawansowania prac w zadaniach realizowanych 
na terenie Osiedla Strzeszyn – Zarząd Dróg Miej-
skich zorganizował spotkanie międzywydziałowe. 
Ze strony Osiedla Strzeszyn udział wzięli: Małgo-
rzata Bogusławska, Małgorzata Szymaniak, Janusz 
Janasik, Marta Schmidt oraz Dominika Zenka-Pod-
laszewska. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi sta-
nowisko poszczególnych wydziałów, uzupełnione 
o notatki ze spotkania (w nawiasach).
 
Ulica Wańkowicza – projektowanie  
i realizacja
Umowa z projektantem została zawarta w dniu 
19 listopada 2019 r. W pierwszym etapie zosta-
ła opracowana koncepcja, która jest zaakcepto-
wana. Trwa opracowanie projektu budowlanego, 
projektant uzyskał już uzgodnienia branżowe. Do 
końca września br. projektant miał przekazać do 
ZDM projekt uzgodniony z gestorami sieci, do za-
akceptowania przed Naradą Koordynacyjną. Sza-
cowany termin uzyskania uzgodnienia od Narady 
Koordynacyjnej - do 30 października br. Po Nara-
dzie Koordynacyjnej konieczne będzie uzgodnie-
nie dokumentacji ze spółką Aquanet. Planowany 
do końca roku termin przekazania dokumentacji 
projektowej do Zarządu Dróg Miejskich uzależ-
niony jest od terminu uzyskania uzgodnionej 
dokumentacji od spółki Aquanet. (uzupełnienie 
Osiedla: pełna dokumentacja z uzgodnieniami 
powinna być gotowa do końca lutego 2022 r., 
przetarg na budowę ulicy ma zostać rozpisany  
w czerwcu 2022 r.)

Ulica Literacka (rondo Czapskiego/Wa-
śniowskiej) - projektowanie i realizacja
Została opracowana koncepcja dla przebudowy 
ulicy Literackiej na odcinku od Ronda Czapskie-
go do ulicy Poetyckiej. Szacunkowa wartość ro-
bót budowlanych została określona w wysokości 

8.300.000 zł. Zadanie jest w trakcie przekazywania 
do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. (uzupeł-
nienie Osiedla: w październiku 2021 r. Rada Osie-
dla ma otrzymać informację na kiedy planowane 
jest zakończenie projektowania)

Ulica Owidiusza / Homera /Horacego - 
projektowanie i realizacja
Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla ulicy Owidiusza, Homera oraz Hora-
cego oraz połączenia pieszo – rowerowego peronu 
stacji PKP Podolany z ulicą Homera oraz parking 
Park & Ride przy torach kolejowych pomiędzy uli-
cami Owidiusza i Horacego. Umowa została zawar-
ta 28 stycznia 2021 r. z terminem opracowania do 
15 listopada 2021 r. Projekt został zaopiniowany 
przez Radę Osiedla Strzeszyn i Zarządu Dróg Miej-
skich z uwagami. Aktualnie trwa nanoszenie popra-
wek w dokumentacji projektowej. Projektanci mieli 
przedstawić poprawiony projekt do 30 września br. 
(uzupełnienie Osiedla: nieznany jest jeszcze koszt 
realizacji zadania oraz czy znajdą się środki na jego  
realizację)

Przystanek i spowolnienie ruchu  
na skrzyżowaniu Żołnierzy Wyklętych/
Koszalińska (projektowanie i realizacja) 
Umowa z projektantem została zawarta w dniu  
2 listopada 2020 r. z planowanym terminem od-
dania do 30 listopada 2021 r. Projektant do koń-
ca września br. miał przekazać projekt do Rady 
Osiedla Strzeszyn w celu jego zaopiniowania. 
Zarząd Dróg Miejskich przekazał uwagi do pla-
nu sytuacyjnego. Po opracowaniu dokumentacji 
projektant zobowiązany jest do uzyskania decy-
zji pozwolenia wodno – prawnego, ze względu 
na konieczność przebudowy rowów oraz prze-
pustów o długości powyżej 10 m. Przewidywany 
termin otrzymania dokumentacji wraz z decyzja-
mi administracyjnymi to I kwartał 2022 r. (uzu-
pełnienie Osiedla: zadanie zostanie sfinansowa-
nie ze środków pochodzących z poprawki radnej 
Lisieckiej-Pawełczak, przetarg na realizację ma 
zostać ogłoszony na przełomie maja i czerwca 
2022 r.).
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Przystanek na skrzyżowaniu  
Koszalińska/Krajenecka- projektowanie  
i realizacja 
Umowa z projektantem została zawarta w dniu  
7 października 2020 r. W dniu 26 sierpnia br. Wy-
dział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta 
Poznania przyjął zgłoszenie zamiaru wykonania 
robót budowlanych. Aktualnie procedowane jest 
uzyskanie zgody na wycinkę 4 drzew. Wniosek 
został złożony 2 sierpnia br. W dniu 29 września 
br. przeprowadzone zostały oględziny w terenie.  
W międzyczasie Zarząd Dróg Miejskich złożył uzu-
pełnienia do złożonego wniosku. Zgodnie z opraco-
wanym kosztorysem inwestorskim koszt inwestycji 
to 209.587,47 zł. Do końca listopada br. planowane 
jest uzyskanie decyzji na wycinkę drzew. (uzupeł-
nienie Osiedla: zadanie zostanie sfinansowanie ze 
środków pochodzących z poprawki radnej Lisiec-
kiej-Pawełczak, przetarg na realizację ma zostać 
ogłoszony w styczniu 2022 r.).

Skrzyżowanie Biskupińska/Krajenecka - 
projektowanie i realizacja 
W dniu 24 marca br. projekt po zmianach został 
uzgodniony. W dniu 28 marca br. projekt został 
przesłany do Rady Osiedla Strzeszyn w celu jego 
zaopiniowania. W dniu 25 maja br. Rada Osiedla 
przekazała uchwałę opiniując negatywnie pro-
jekt, ze względu na brak wyniesionego skrzyżo-
wania. Zarząd Dróg Miejskich wyjaśnia, że zgod-
nie ze standardami Miasta Poznania, określonymi  
w ubiegłym roku przez Miejskiego Inżyniera Ru-
chu oraz Zarząd Transportu Miejskiego, nie do-
puszcza się stosowania wyniesionych skrzyżowań 
na ulicach, po których poruszają się autobusy 
komunikacji miejskiej, ze względu na powstające 
uszkodzenia pojazdów. W dniu 25 czerwca br. 
zostało wysłane pismo do Rady Osiedla poprzez 
Wydział Jednostek Pomocniczych Miasta z prośbą 
o pozytywne zaopiniowanie projektu. Rada Osie-
dla nie przekazała Zarządu Dróg Miejskich swojej 
decyzji w tej sprawie. W ślad za pismem wysłanym 
do Rady Osiedla Strzeszyn Zarząd Dróg Miejskich 
przekazał projektantowi informację o dalszym 
procedowaniu dokumentacji projektowej. W dniu  
14 września br. Zarząd Dróg Miejskich otrzymał do 
uzgodnienia projekt przebudowy oświetlenia, któ-
ry jest na etapie wewnętrznego opiniowania. Po 
uzgodnieniu projekt zostanie złożony do uzgod-
nienia przez Naradę Koordynacyjną. Konieczne 
jest uzyskanie odstępstwa od warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publicz-
ne w zakresie pochyleń wylotów dróg, które nie 
powinny przekraczać wartości 3%, a ze względu 
na ukształtowanie terenu w projekcie wartość ta 
wynosi 6%. Został opracowany projekt podziału 
nieruchomości. Przewidywany termin przekazania 

dokumentacji do Zarządu Dróg Miejskich - koniec 
I kwartału 2022 roku. (uzupełnienie Osiedla: ze 
względu na prośbę Rady Rodziców z Przedszkola 
121 o zaprojektowanie elementów zwiększają-
cych bezpieczeństwo na ulicy Krajeneckiej, Rada 
Osiedla wniosła o dodatkowe spotkanie ws. pro-
jektowania tego skrzyżowania).

Krajenecka chodnik - projektowanie  
i realizacja  
Opracowana została dokumentacja projektowa.  
W dniu 30 czerwca br. Wydział Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta Poznania przyjął zgłoszenie 
zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 
17 czerwca br. został złożony wniosek o uzyskanie 
zgody na wycinkę drzew. W dniu 9 sierpnia br. od-
były się oględziny, a 25 sierpnia br. został przeka-
zany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
projekt decyzji na wycinkę drzew. Przewidywany 
termin uzyskania decyzji w sprawie wycinki drzew 
- koniec października br. Kosztorys inwestorski zo-
stał określony w wysokości 112.802,28 zł. Po uzy-
skaniu zgody na wycinkę drzew zadanie zostanie 
przekazane do realizacji. W bieżącym roku plano-
wane jest ogłoszenie przetargu na wybór wyko-
nawcy robót, a wykonanie robót w 2022 roku. 

Oświetlenie ul. Hezjoda – projektowanie 
i realizacja
Planowana realizacja zadania - IV kwartał br. (uzu-
pełnienie Osiedla: przetarg już się odbył, został wy-
łoniony wykonawca zadania).

Realizacja drogi dla rowerów w ulicy 
Literackiej (PBO) 
Dokumentacja została opracowana w marcu br., 
wartość kosztorysu inwestorskiego wynosi 
1.220.402 zł. Zarząd Dróg Miejskich podejmuje 
starania mające na celu zapewnienie brakujących 
środków finansowych dla realizacji tej inwestycji  
w 2022 r. (uzupełnienie Osiedla: projekt PBO był ne-
gatywnie opiniowany przez Radę Osiedla Strzeszyn).

Zbiornik ul. Krajenecka - stan prawny  
terenów, projektowanie i realizacja kana-
lizacji deszczowej dla obsługi bloków Za-
rządu Komunalnych Zasobów Lokalowych 
(ZKZL) oraz przyszłej ulicy Literackiej
Zadanie prowadzi spółka ZKZL jako inwestor za-
stępczy dla Zarządu Dróg Miejskich. Stan realizacji 
prac zostanie omówiony podczas spotkania online 
z przedstawicielem ZKZL. (uzupełnienie Osiedla:  
w 2019 roku Osiedle Strzeszyn zawnioskowało, 
aby zbiornik przy ulicy Krajeneckiej był zapro-
jektowany w wielkości umożliwiającej odwod-
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nienie także ulicy Literackiej, a nie, tak jak było 
planowane, tylko tereny osiedla ZKZL. Od tego 
czasu trwały renegocjacje umowy z projektantami.  
W międzyczasie trwały zabiegi mające na celu pozy-
skanie przez Miasto Poznań terenów niezbędnych 
na powiększenie zbiornika przy ulicy Krajeneckiej. 
Obecnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
złożył wniosek na wykonanie podziałów geode-
zyjnych nieruchomości, podziały mają być gotowe  
w grudniu. Tymczasem umowę z biurem projekto-
wym rozwiązano. Zadanie projektowania zbiornika 
przy ulicy Krajeneckiej, odwodnienia ZKZL zostanie 
połączone z projektowaniem ulicy Literackiej (zgod-
nie z naszymi prośbami sprzed wielu miesięcy) i prze-
kazane do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ścieżka rowerowa w ul. Konkiewicza 
Umowa z projektantem została zawarta w dniu 
12 lutego 2021r. z terminem realizacji do dnia  
13 listopada 2021 r. Zakres: opracowanie koncepcji 
przekroju ulicy Konkiewicza na odcinku od ronda 
do ulicy Moniki Cegłowskiej. Po zaakceptowaniu 
koncepcji zostanie opracowany projekt budowlany 
drogi dla rowerów (DDR). Aktualnie koncepcja jest 
opiniowana. Zarząd Transportu Miejskiego zgłosił 
uwagę o zamianę lokalizacji DDR z chodnikiem, tak 
aby DDR została zlokalizowana przy granicy nie-
ruchomości z terenem kościelnym, a chodnik przy 
jezdni. ZDM zaopiniował koncepcję oraz uwagę Za-
rządu Transportu Miejskeigo pozytywnie. Do końca 
września bieżącego roku uzgodnienie z uwagami 
zostanie przekazane projektantowi. Planowany ter-
min otrzymania poprawionej koncepcji - do 15 paź-
dziernika bieżącego roku. Kolejnym etapem będzie 
opracowanie projektu wykonawczego - przewidy-
wany termin opracowania do końca br. (uzupełnie-
nie Osiedla: ścieżka rowerowa w ulicy Konkiewicza 
jest realizowana ze środków Zarządu Dróg Miejskich 
jako uzupełnienie budowy ul. Wańkowicza. Zgodnie  
z MPZP to właśnie ul. Konkiewicza wiedzie trakt 
rowerowy od ulicy Cegłowskiej do ulicy Wańkowi-
cza, budowana będzie tylko ścieżka rowerowa).

Ulica Literacka (rondo-Waśniowskiej) - 
spowolnienie ruchu, kurz i pył utrudniają 
życie mieszkańcom 
Sprawa ograniczenia ruchu pozostaje w gestii 
Miejskiego Inżyniera Ruchu i zostanie omówiona 
na spotkaniu online. (uzupełnienie Osiedla: Miej-
ski Inżynier Ruchu przygotowuje projekt organi-
zacji ruchu: strefa zamieszkania z wyznaczonymi 
miejscami parkingowymi, oznacza to ograniczenie 
prędkości do 20 km/h. Ponadto Rada Osiedla za-
wnioskowala o wymianę wierzchniej warstwy dro-
gi, z którego wykonane jest utwardzenie, tak aby 
zminimalizować pylenie).

Koncepcja obsługi komunikacyjnej  
przystanku Poznań Druskienicka - 
uwzględnienie planowanych zmian  
w MPZP, stan projektowania 
Zadanie realizowane jest przez Zarząd Transpor-
tu Miejskiego. Stan zaawansowania prac zosta-
nie omówiony podczas dodatkowego spotkania 
online z przedstawicielem Zarządu Transportu 
Miejskiego i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 
(uzupełnienie Osiedla: najbardziej interesował 
nas temat, czy Zarząd Transportu Miejskiego 
uwzględnia w przygotowywanej koncepcji nowy 
przebieg ulic w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego (chronimy Park Edu-
kacji Ekologicznej) - jest w tej chwili tworzona 
nowa koncepcja, uwzględniająca zmianę. To nas 
cieszy.).

Nowa organizacja ruchu Mikke-Jakiela 
Projekt organizacji ruchu przygotowuje Miejski In-
żynier Ruchu. Zadanie zostanie omówione podczas 
spotkania online. (uzupełnienie Osiedla: projekt zo-
stał złożony do zatwierdzenia, w październiku ma 
zostać rozpisany przetarg. Wdrożenie możliwe jest 
najwcześniej w przyszłym roku).

Przystanki przy tymczasowej  
organizacji ruchu w formie ronda na 
skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska 
Zadanie realizowane jest przez Zarząd Transpor-
tu Miejskiego. Stan zaawansowania prac zosta-
nie omówiony podczas spotkania online z przed-
stawicielem Zarządu Transportu Miejskiego. 
(uzupełnienie Osiedla: Zarząd Transportu Miej-
skiego przygotował jedną koncepcję chodników  
i przystanków, nie znalazła ona aprobaty po stro-
nie zarządcy drogi, czyli Zarządu Dróg Miejskich. 
Przygotowany został zatem drugi wariant, który 
27 września został przesłany do Zarządu Trans-
portu Miejskiego i oczekuje na aprobatę Zarzą-
du Dróg Miejskich. Po zakończonych uzgodnie-
niach przystanki i chodniki zostaną w przyszłym 
roku zrealizowane przez Zarząd Transportu  
Miejskiego).

Przejście i przejazd rowerowy  
w ul. Biskupińskiej, przy skrzyżowaniu  
z Koszalińską (w nową ścieżkę pieszo- 
-rowerowa) 
2 lipca bieżącego roku odbyła się wizja lokalna 
z udziałem przedstawicieli Osiedla Strzeszyn, 
Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera 
Ruchu. Zadanie zostało omówione podczas spo-
tkania online. (uzupełnienie Osiedla: omówiliśmy 
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kwestie bezpieczeństwa i konieczność wykona-
nia w tym miejscu przejścia dla pieszych. Miej-
ski Inżynier Ruchu wykonał już wstępny projekt.  
W kolejnym kroku zaproponowane rozwiązanie 
ma zaopiniować Zarząd Dróg Miejskich, przy czym 
Zarząd Dróg Miejskich stoi na stanowisku, że po-
winien też zostać wykonany bezpieczny przejazd 
rowerowy, z czym są pewne problemy. Wydział 
Bezpieczeństwa przyjmuje argumenty Osiedla, 
Wydział Rowerowy spróbuje ponegocjować prze-
jazd rowerowy. Miejska Pracownia Urbanistyczna 
potwierdziła, że wszystkie prace i tak są tymczaso-
we, ponieważ trwa opracowywanie nowego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Strzeszyn Północ, które zreorganizuje skrzyżowa-
nie Biskupińska/Koszalińska. W najbliższym czasie 
Rada Osiedla Strzeszyn ma otrzymać informację 
o decyzji Zarzadu Dróg Miejskich, który wariant 
zdecydują się realizować).

Literacka (Waśniowskiej/Biskupińska) - 
chodnik, droga rowerowa i bezpieczne 
przejście dla pieszych przez ulicę Bisku-
pińską (poduszki berlińskie, wykoszenie 
trawy i krzewów ograniczających widocz-
ność pieszych na tym skrzyżowaniu) – 
zadanie będące w trybie inwestora zastępcze-
go w rękach Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych (ZKZL), od dwóch lat czekamy 
choć na bezpieczne przejście dla pieszych. 
Rada Osiedla będziemy wnioskuje o to, aby chod-
nik, ścieżka rowerowa oraz przejście i przejazd ro-
werowy przez ulicę Biskupińską wykonał Zarząd 
Dróg Miejkich - w tym temacie planowane są dalsze 
rozmowy Dyrektora Ciesielskiego z Przewodniczą-
cą Podlaszewską).

Dominika Zenka-Podlaszewska
Przewodnicząca Zarządu

Poznański Budżet Obywatelski 2022.  
Głosujemy!

1 października rozpoczęło się głosowanie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2022. Mieszkańcy oddając swój głos mogą decydować o tym, na co mają 
zostać przeznaczone pieniądze z budżetu Miasta Poznania.
Dla naszego młodego i wciąż rozwijającego się osiedla 
jest to ogromna szansa, aby zrealizować nowe projek-
ty. Głosowanie ma znaczenie i przynosi wymierne 
efekty. Bez głosów mieszakńców nie byłoby na na-
szym osiedlu wielu inwestycji i obiektów jak na przy-
kład pump trucka przy szkole podstawowej, placu 
zabaw i boiska przy ul. Kaczmarskiego, linarium przy 

ul. Krajencekiej, płyty dla rolkarzy i altany scenicznej 
w parku przy szkole, czy remontu boiska przy ul. Je-
ziorańskiej. To tylko kilka przykładów, ale  wszystkie 
pokazują jak ważna jest aktywność mieszkańców. 
Dziękujemy i po raz kolejny prosimy o mobilizację  
i głosowanie! 

Małgorzata Szymaniak
Radna Osiedla Strzeszyn

Głosować może każdy mieszkaniec Poznania – nie ma ograniczeń wiekowych, ani wymogu 
zameldowania w Poznaniu.

Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie. 
W przypadku braku technicznych możliwości oddania głosu w formie elektronicznej można 
skorzystać ze specjalnego punktu do głosowania w Urzędzie Miasta Poznania. W tym celu 
konieczne jest zgłoszenie się do punktu informacyjnego w UMP (pl. Kolegiacki 17, Poznań). 
Punkt będzie czynny w godzinach pracy urzędu – od poniedziałku do piątku od 7:30 do 
15:30. Urządzenie do głosowania zostanie udostępnione w pokoju nr 202.

Podczas głosowania można oddać maksymalnie 4 głosy: 2 głosy na projekty ogólnomiej-
skie (w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu) oraz 2 głosy na projekty rejonowe.

Oznacza to więc, że w trakcie głosowania można wybrać:
 ҄ maksymalnie 1 projekt ogólnomiejski,
 ҄ maksymalnie 1 projekt ogólnomiejski z Zielonego Budżetu oraz
 ҄ maksymalnie 2 projekty rejonowe.

Głosować można do dnia 22 października do godziny 12:00. 

Poniżej przedstawiamy zasady głosowania w projekcie Poznański Budżet Obywatelski 2022

1

2

3

4
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Strzeszyn na sportowo
We wrześniu, Rada Osiedla Strzeszyn rozpoczęła kolejny cykl zajęć sportowych dla 
mieszkańców. Założenie jest jedno – zajęcia mają być ogólnodostępne. Dlatego też 
treningi organizowane są na dużej hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 
Hezjoda 15 lub na otwartych terenach rekreacyjnych. 

Wystawa „STRZESZYN. mieszkańcy / 
przyroda / historia”
Zapraszamy Czytelniczki i Czytelników w historyczną podróż przez dzieje Strze-
szyna, który może wydawać się młodym miejscem na mapie Poznania. Nic bardziej 
mylnego! Nowe strzeszyńskie dzielnice, rozrastające się tu od zaledwie trzech dekad, 
tworzą wrażenie osiedla dopiero powstającego. Nie ma jednak miejsc bez historii, 
a Strzeszyn skrywa wielosetletnie dzieje. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają nawet 
ponad dwóch tysięcy lat.

Dzięki wystawie dowiecie się, kto 
zawiadował majątkiem, dlacze-

go w sali lekcyjnej w czasie 
wojny przebywały konie, 
jakie były losy biblioteki Jó-
zefa Kostrzewskiego oraz 
jaką funkcję pełni urzą-
dzenie na Jeziorze Strze-
szyńskim! Wiedzieliście, że 

przez Strzeszyn prowadziła 
droga czołgowa? Jak nazywał 

się Strzeszyn w trakcie okupacji? 
Jaka ważka lata nad naszym jeziorem? 

Wystawa „STRZESZYN. mieszkańcy / przyroda 
/ historia” pozwoli poznać tę piękną dzielnicę od 
mniej znanej Wam strony.

Wystawa zostanie z nami, a częścią projektu 
jest też scenariusz lekcji o Strzeszynie, z którego 
nauczyciele mogą bezpłatnie pobrać ze strony  
i przeprowadzić z uczennicami i uczniami na lek-
cjach. Materiał dedykowany jest dla uczniów klas 
5-8 szkoły podstawowej oraz liceów.

Zapraszamy do zapoznania się z wysta-
wą: http://katarzynadworaczyk.com/strzeszyn

Katarzyna Dworaczyk 
Małgorzata Praczyk

Wystawa Katarzyny Dworaczyk i Małgorzaty 
Praczyk miała premierę podczas obchodów 
Jubileuszu 25-lecia Osiedla Strzeszyn. Projekt 
powstał dzięki współpracy czterech osiedli 
(Strzeszyna, Kiekrza, Podolan, Krzyżownik-
Smochowic), głosom mieszkańców oddanych 
na projekt w Poznańskim Budżecie Obywatel-
skim 2020, prowadzony był przez Wydział Kul-
tury UMP. Wystawa na Strzeszynie jest umiesz-
czona w plenerze. Jej podróż zaczęła się od ulicy 
Krajeneckiej. O kolejnych miejscach będziemy 
Państwa informować!

Marta Schmidt

Fot. Katarzyna 
Zalewska

Większa część proponowanych zajęć prowadzona 
jest przez instruktorów – wykwalifikowaną kadrę z 
dużym doświadczeniem i wiedzą. Podczas pande-
mii przyzwyczailiśmy się do korzystania z ćwiczeń 
i kursów online. Nie zapominajmy jednak jak waż-
ny jest bezpośredni kontakt z instruktorem. Dobry 
trener potrafi wychwycić nasze błędy, skorygować 
postawę i dobrać odpowiednie dla nas ćwiczenia.

Bardzo ważna jest też rola grupy, tej małej 
wspólnoty, która „męczy” się razem z nami. Po-
czątkującym wydaje się, że wszystkie oczy zwró-
cone są na nich, a każdy tylko czeka, żeby wykpić 
nieudolne (na razie) wysiłki. Z reguły jest odwrot-
nie, grupa cieszy się z nowego pasjonata, będzie 
starała się go wspierać i delikatnie pomagać trene-
rowi w doprowadzeniu go do wyższego poziomu.
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Wakacyjne zajęcia sportowe

Tygodniowy rozkład zajęć przedstawia się na-
stępująco:

 ҄ we wtorki o 20:00 do Szkoły Podstawowej nr 
1 przy ul. Hezjoda 15 zapraszamy na ZUMBĘ. 
Proste układy wykonywane w rytm muzyki 
pozwolą dobrze rozpocząć tydzień.

 ҄ w środy o 19:45 w Szkole Podstawowej nr 1 
przy ul. Hezjoda 15 odbywają się ZAJĘCIA 
DLA SENIORÓW. Specjalnie dobrane tempo 
i  ćwiczenia do możliwości dojrzałych miesz-
kańców.

 ҄ również w środy o 20:30 w Szkole Podstawo-
wej nr 1 przy ul. Hezjoda 15  zapraszamy na 
ZDROWY KRĘGOSŁUP. Ćwiczenia poprawia-
jące naszą postawę i pozwalające wytrwać 8h 
przed komputerem w pracy.

 ҄ czwartek o 20:00 w Szkole Podstawowej nr 1 
przy ul. Hezjoda 15 zajęcia QI GONG. Chiń-
skie ćwiczenia z energią życiową qi.

 ҄ piątek o 18:00 (od października o 17:00) na 
boisku sportowym przy ul. Krajeneckiej zaję-
cia CHCĘ BYĆ FIT. Trening funkcjonalny, taba-
ta, zajęcia ogólnorozwojowe i Crossfit.

 ҄ sobota to dzień NORDIC WALKING. O godz. 
9:00 na krzyżówce Krajenecka/Koszalińska 
przy działkach startuje grupa początkująca,  
o godz. 10:30 grupa zaawansowana. 

Dla mieszkańców Strzeszyna organizujemy też 
zajęcia bez opieki instruktora.

 ҄ Zapraszamy o 19:00 w piątek do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 na PIŁKĘ 
NOŻNĄ.

 ҄ W piątek o 20:00 zapraszamy chętnych na 
SIATKÓWKĘ i KOSZYKÓWKĘ.

*   *   *
Aktualne terminy i godziny zajęć są dostępne 

pod adresem: www.facebook.com/rostrzeszyn/
events oraz na stronie internetowej Rady Osiedla 
– www.osiedlestrzeszyn.pl

Darek Krzeszowiec
Radny Osiedla Strzeszyn
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Podczas tegorocznych wakacji dzięki Akademii 
Piłkarskiej Reissa mogliśmy po raz drugi zaprosić 
dzieci na darmowe zajęcia z trenerem. Tym razem 
spotykaliśmy się na nowo wybudowanym boisku 
sportowym pomiędzy ulicami Owidiusza i Horace-
go. W sierpniowe wtorki dzieci miały możliwość 

trenowania z różnymi rodzajami piłek, odbyć tre-
ning z przygotowania motorycznego, ćwiczyć cel-
ność strzałów, jak super snajper, a na końcu odbył 
się mecz Mali konta duzi, czyli mecz dzieci z rodzi-
cami! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za 
ich wspaniałą pracę. Marta Schmidt 

Radna Osiedla Strzeszyn
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Kulturalnie na Strzeszynie –  
działo się!
W tym roku swoją działalność kontynuuje na Strzeszynie Stowarzyszenie Miasto-
Holizm i Mobilny Instytut Kultury nadal prężnie działa na naszym terenie, stając się 
osiedlowym minidomem kultury.

Stowarzyszenie MiastoHolizm zaprezentowa-
ło nam w tym roku warsztaty z dizajnu, koncert 
Swiernalisa, pokaz kina plenerowego, koncert ja-
zzowy Raczkowski/Kostka Duo, set DJ-ski Dagi 
Gregorowicz, recital Izabelli Tarasiuk oraz słucho-
wiska. Różnorodność i wspaniała zabawa, zarów-
no dla dzieci, jak i uczta zmysłów dla dorosłych 
- tak można krótko scharakteryzować te imprezy. 
Dziękujemy i mamy nadzieję, że kolejny rok przy-
niesie nowe, wspaniałe pomysły.

Tego lata po raz trzeci już gościliśmy na na-
szym osiedlu Lato z Estradą. Projekt Estrady Po-
znańskiej, dzięki finansowaniu Rady Osiedla Strze-
szyn, zorganizował cztery bezpłatne wydarzenia 
dla mieszkańców. W tym roku ponownie tematem 
przewodnim była ekologia. W każdy czwartek 
sierpnia spotykaliśmy się przy Mobilnym Instytu-
cie Kultury na Strzeszynie, aby brać udział w ani-
macjach, obejrzeć spektakle i wysłuchać koncertu 

Wujka Ogórka. Rada Osiedla Strzeszyn zapewniła 
finansowanie Lata z Estradą także na 2022 rok.

Dzięki temu, że na naszym osiedlu zawitał 
Mobilny Instytut Kultury, Rada Osiedla Strzeszyn 
miała możliwość zorganizowania wielu wyda-
rzeń dla mieszkańców. Zgłosiliśmy się do lokal-
nych firm, stowarzyszeń i mieszkańców z prośbą  
o wsparcie. Szczególne podziękowania należą się 
Warsztatowni Artystycznej, dzięki której dzieci 
miały możliwość wzięcia udziały w warsztatach ze 
slime’ów, kuli kąpielowych, akrobatyce, Festiwalu 
Wokalnym, plenerze malarskim oraz festynach.

Mieliśmy również przyjemność gościć po raz 
pierwszy na osiedlu impręzę Kulturalnie po są-
siedzku, zorganizowaną przez Fundację FlowArt. 
Zaprezentowano nam spektakle teatralne, warsz-
taty z kaligrafii i motania lalek oraz czytanie bajek.

W kalendarzu kulturalnym na Strzeszynie wie-
le imprez zaistniało dzięki CIL Strzeszyn, mamy 
nadzieję na kontynuację działań w przyszłym roku. 

W trakcie imprez wystawialiśmy także stoisko 
z bookcrossingiem.

Dzięki PBO 2021, czyli Państwa głosom odda-
nym na projekt Festiwale, Kino Plenerowe, Kultu-
ralne Lato Kiekrz, Smochowice, Strzeszyn, Podola-
ny, na ul. Krajeneckiej podczas wakacji odbywały 
się co wtorek pokazy kina plenerowego oraz kon-
certy Lua Preta, Tokłowicz with Strings oraz zespo-
łu Przybył. Miał tam też miejsce finałowy koncert 
jubileuszowy Kuby Badacha. Dzięki współpracy 
czterech osiedli i Wydziału Kultury Urzędu Miasta 
Poznania premierę miała też wystawa o Strzeszy-
nie. Zachęcamy do głosowania w Poznańskim Bu-
dżecie Obywatelskim - w ten sposób macie Pań-
stwo wpływ na to, co się dzieje w mieście! 

Marta Schmidt
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Dzieje się na Strzeszynie

CIL Strzeszyn, czyli lokalna  
integracja mieszkańców

Na Strzeszynie odbywa się bardzo dużo różnych i ciekawych 
wydarzeń. Informacje o nich zamieszczane się w gablotkach 
informacyjnych, na stronach internetowych organizatorów, 
na Facebooku. Jednak to, że trudno odnaleźć się w tym gąsz-
czu informacji, niejednokrotnie było zgłaszane Radzie Osiedla.  
A diagnoza potrzeb społecznych, którą prowadzi Centrum 
Inicjatyw Lokalnych Strzeszyn oraz spotkania z mieszkańcami 
tylko to potwierdziły. Postanowiliśmy więc stworzyć narzędzie, 
które w jednym miejscu pokaże wszystkie wydarzenia, które 
są bezpłatnie organizowane dla mieszkańców naszego osiedla. 

Na stronie internetowej Osiedla umieściliśmy kalendarz, 
na którym w łatwy sposób można sprawdzić, co danego dnia 
dzieje się na Strzeszynie.

Zapraszamy do korzystania: kalendarz.osiedlestrzeszyn.pl
Marta Schmidt

Kalendarz wydarzeń
na Strzeszynie

zapraszamy na:

kalendarz.osiedlestrzeszyn.pl

CIL, czyli Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, który na naszym osiedlu pręż-
nie działa już drugi rok dzięki Stowarzyszeniu Strzeszyn dla Dzieci. Główne zało-
żenie CIL-u Strzeszyn to stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych.  
W roku 2021 położyliśmy nacisk na integrację mieszkańców, budowanie partner-
stwa lokalnego oraz wspieranie inicjatyw lokalnych.

W ramach integracji odbyło się na naszym osiedlu 
pięć cykli tematycznych: Z przyrodą za pan brat, 
Sportowy Strzeszyn, Strzeszyńska Rodzinna Orkie-
stra Ukulele, Cykl zajęć rozwojowych, Planszów-
ki na Strzeszynie. W trakcie spacerów, spotkań, 
warsztatów, treningów mieliśmy okazję poznać się 
bliżej, wspaniale spędzić 
czas, ale także zadbać  
o siebie i nauczyć się no-
wych umiejętności.

Na naszym osiedlu 
największym sukcesem 
jednak okazał się nabór 
na INICJATYWĘ SĄ-
SIEDZKĄ. Był to pro-
gram, w którym miesz-
kańcy mogli zgłosić swój 
pomysł na spotkanie, 
wydarzenie, po prostu inicjatywę. Inicjatywy zgła-
szane przez mieszkańców są szczególnie cenne, 
ponieważ są wyrazem potrzeb i zasobów społecz-
ności lokalnych. CIL Strzeszyn wspiera realizację 
pomysłów mieszkańców merytorycznie i finanso-
wo! W tym roku inicjatyw było aż 17 i jesteśmy 
w trakcie ich realizacji. Są to zajęcia rolkarskie, 

turnieje w boule, zajęcia z pierwszej 
pomocy, warsztaty, spotkania, treningi, 
gry terenowe i wiele innych. Zachęca-
my do zgłaszania się w przyszłym roku! 

Równolegle CIL Strzeszyn poszerza 
diagnozę potrzeb społecznych naszego 
osiedla – te działania, choć mniej wi-

doczne, są kluczowe dla dalszego funkcjonowania 
CIL-u, ponieważ dzięki poznaniu potrzeb i proble-
mów mieszkańców, ale również tego, co stanowi 
unikatowość naszej dzielnicy, mocnych stron miej-
sca i mieszkańców, możemy lepiej dostosowywać 
aktywności dla naszych mieszkańców. 

Marta Schmidt
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