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I. ZADANIA ZAPTANOWANE PRZEZ RACE OSIEDI.A I WYKONANE PRZEZ ZARZAD OsIEDLA

1. Wybudowanie Scie2ki rowerowo-pieszej w ciqgu ulicy Koszali6skiej;

2. Wybudowanie Scie2kiw ciqgu ulicy Golqcifiskiej;

3. Wybudowanie Scie2ki w ciqgu r,rlicy Wafikowicza;

4. Wybudowanie chodnika w ciqgu ulicy Hezjoda;

5. Remont chodnika w ciqgu ulicy Biskupifskiej;

6. Remont ulicy Krajeneckiej;

7. Utwardzenie ulicy Literackiej na odcinku od Ronda Czapskiego do ulicy Poetyckiej;

8. Remont ulicy Hezjoda;

9. Modernizacja boiska przy ulicy Jeziorafiskiej;

10. Modernizacja boiska przy ulicy Krajeneckiej;

11. Utworzenie od podstaw ter€nu rekreacyjno-sportowego, przy ulicy Kaczmarskiego;

12. Bie2qce utrzymanie terendw rekreacyjno-sportowych o powiezchni ok. 5 ha oraz

13. Doposa2enie teren6w rekreacyjno-sportowych w infrastrukturq :

plac rofkowy, wiata sceniczna oraz pumptrack na terenie parku przy ul. Homera, boisko

' wielofunkcyjne wrazz placem zabaw przy ul. Kaczmarskiego, linarium oraz silownia zewnqtrzna

przy ul. Krajeneckiej.

14. Wykonanie projektu o3wietlenia ulicy Po6wiatowskiej (dojazd do nowqgo przedszkola).

15. Wykonanie remontu kapitalnego przedszkola nr 121, przy ulicy Biskupifiskiej. Wymienione zostaly

instalacje, wykonano remont dachu, osuszono budynek oraz nowq izolacjq, wymieniono stolarkq

okiennq, odnowiono sale dydaktyczne.

16. Modernizacja wentylacji w szkole przy ulicy Hezjoda 15 etap L

17. Wykonanie planu monitoringu dla catego Osiedla polqczonego z monitoringiem miejskim i

rozpoczqcie instalacji kamer. Pierwsza kamera zostafa umieszczona w rejonie placu zabaw przy ul.

Horacego.



18, Comiesiqczny odbi6r wykonanych prac utrzymanlowych, poprzedzony ihspekcjq wszystkich
teren6w bqdqcych w zarzqdzie Rady Osiedla przeprowadzany przez Matgorzatq BoguslawskE i

Macieja Pawtowskiego.

1.9. Projekt,,Plaiojada | - Szlakiem Trzech leziar "

Zadania zrealizowane przy wsp6ludziale czfonk6w Rady Osiedla poza terenem Osiedla

r Plaia Dzika nad Jeziorem Rusalka, oSwietlenie brzegu jeziora Rusalka,

r o5wietlenie przej$cia przez ulicq Lutyckq,

r modernizacja Pla2y Smoczej w Krzy2ownikach,

r modernizacja Plaiytabqdziej nad Jeziorem Kierskim,
o budowa od podstaw nowej Pla2y Parkowej nad Jeziorem Kierskim ( nowy pomost,

wytyczenie i wykonanie nowej piaszczystej plaiy, Scieiki, plac zabaw, siiownia,)
Zadania zrealizowane przy wsp6ludziale czfonk6w Rady Osiedla na terenie Osiedla

r modernizacja Strzeszynka

' remont 6cie2ek asfaltowych wraz z ich oznakowaniem,

' modernizacje mola,

' wybudowano nowy pomost wraz platq,

" zbudowano stanowiska grillowe wraz ze specjalnym koszem do utylizacji odpad6w
z grilla,

' stworzono nowy plac zabaw,

' umieszczono silowniq zewnEtrzna oraz stacjq street -workout,
' postawiono stacjq napraw rower6w,
. oznakowano trasy piesze i rowerowe w Zachodnim Klinie Zieleni,

III. ZADANIA EEDACE 1I-' TRAKCiE REALIZACJI 1I/ 203.9 ROKI.,I:

1. Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego -wymiana nawierzchni.

1. Budowa Strefi7 Seniora przy Placu Owidiusza/Horacego, w tymr plac do gry w boule, strefa

relaksu.

2- Budowa chodnika, kt6ry umoiliwi przej5cie od Miasteczka Ruchu Drogowego w kierunku
budowanego peronu Kolei Metropolitalnej, oraz umo2liwi spacer dookola cafego placu

Owidiusza/Horacego.

3. Budowa stacji street-workout na Placu Owidiusza.

4. Koncepcja budowy ulicy Literackiej ( od ronda Czapskiego do ul. poetyckiej).

5. Projekt oraz budowa miejsc postojowych przy przedszkolu numer IZt przy ul. Biskupifiskiej.

6. Projekt odcinka ulicy Warikowicza, obok Ko6ciola, wrazz rondem . W tym: o(wietlenie,
odwodnienie, Scieika rowerowa, miejsca parkingowe, chodnik.

7. Budowa o5wietlenia przy ulicy Hezjoda,



tv" ZADANIA EEDACE W TRAr(CrE REAi-|ZAC.'! W 2019 ROKU POZA TERENEM RADY OSIEDLA

W RAMACIj PI-AZO.JADV I!;

e Projekt Pla2ojada ll, kt6ry zawiera plan budowy parku wodnego na pla2y Parkowejw

Kiekrzu, budowq wiat wypoczynkowych oraz doposa2enie plai w tawki i le2aki na terenie

Zachodniego Klina Zieleni.

o Tworzenie koncepcji ,, Scie2kiwok6lJeziora Kierskiego ".

o Opracowanie koncepcji zaBospodarowania OSrodka przekazanego przez Policiq w Kiekrzu.

o Opracowanie planu zagospodarowania Golqcina wraz z budowq Hali Lekkoatletycznej i

odkryciem Bogdanki.

i*riflCjATYWY PGD.XETF PRZH] ZARZAD ORAZ RABE 05EED

L. Budowa nowej szkofu - ju2 na poczqtku kadencji zostaf zlo2ony wniosek do Wydzialu

Odwiaty uzasadniaj4cy powstanie nowej szkofy, poparty danymi demograficznymi. Efektem

byto przyjqcie budowy nowej szkoly do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Obecnie

trwajq prace dotyczqce lokalizacji szkofy. Zarzqd wnosif o uruchomienie nowej plac6wki

oSwiatowej najp6iniej w 2021 roku.

2. Budowa bezkolizyjnego pofqczenia osiedla w kierunku centrum - w 2015 roku cztonkowie

Zarzqdu oraz Rady Osiedla wystEpili do Prezydenta Miasta z wnioskiem o rozpoczqcie prac

umo2liwiajqcych wybudowanie bezkolizyjnego potaczenia drogowego z Osiedlem Strzeszyn.

Przedstawiono wladzom Miasta analizy wzrostu liczby mieszkadc6w oraz zwiqzanego z tym

natQ2enia ruchu drogowego. Osiedle nie posiada bezkolizyjnego wyjazdu, jest otoczone

sieciq tras kolejowych, co dodatkowo bardzo komplikuje dojazd sluib ratowniczych, a tak2e

codzienn e fun kcjonowa n ie komunikacji zar6wno prywatnej, ja k i zbio rowej.

3. Wiadukt Goleciriski- Rada wykonala dwie koncepcje i przedstawlfa je Prezvdentowi Miasta

w roku 2015

4. Wqzi Koszaliriska/Lutycka- Wniosek dotyczqcy budowy zostai zto2onV przez RadQ w 20L5

roku. Mimo, 2e corocznie przeznaczano $rodki w bud2ecie miasta w kwocie ok, 1,5 mln na

ten Cel, do dzi6 nie zostaly wykonane 2adne prace w formie dokumentacji i w tym roku sq

przeznaczone iadne 5rodki na projekt funkcjonalno u2ytkowy.

5. Wniosek o zmianq Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu

Hezjoda/Koszali6ska"

6, Wniosek o wykonanie planu organizacji i uspokojenia ruchu na calym Osiedlu (spowalniacze,

przej6cia, dodatkowe oznakowanie itp, ) w szczegolno3ci dla ulicy Koszali6skiej,

Biskupiriskiej oraz Literackiej"

7. Rozbudowa przedszkola nr 721 Po przejqciu przedszkola przez Miasto (dziqkistaraniom

Rady ) zloiono wniosek o jego pilnq rozbudowq. Rada wykonala tak2e koncepcjq rozbudowy

przedszkola, kt6ra zostata zaplanowana na lata 2Ot9-2020, powstai ma 5 nowych

oddziaf6w.

8. Zlo2enie wniosku o zaprojektowanie komunikacji {parkingi ,drogi dojazdowe) z przystankami

Kolei Metropolitalnej, w zwiqzku z budowq przystank6w: Podolany/Strzeszyn oraz

Druskiennicka ( wniosek zlo2ony w 2015r. )

9, Postawienie biletomatu na terenie Osiedla : jest w trakcie realizacji. Biletomat stanie przy

starej pQtli autobusowej na ul. Literackiej (przyOwidiusza.)



tr0' Staranie o budowq odcinka 6cie2ki rowerowo-pieszej na odcinku od ul. Biskupidskiej do
Krajeneckiej. Br-ldowa rozpocznie siq pod koniec roku 2019,

11. Rada ztoiy{a wniosek o przejqcie w zarzqd terenu zieleni przy ulicy l-tezjoda.

trZ. wnioskowanie o dokoficzenie procedury opracowania Miejscowego pfarru

Zagospodarowa n ia P zestrze n ne go d la Sta rego Strzeszyn a.

Wykonanie powyzszych zadari o tak szerakim zakresie nie bylo mo2liwe ze skromnych 6rodk6w jakimi
dysponuje Rada Osiedla, aktrTwni czlonkowie Rady pozyskali je osobistym staraniem z program6w
orazgrant6w miejskich i budzetu miasta.

Dziqki wielkienu zaangaiowaniu Mieszkafie6w i oddanym przez nich gtosom pozyskane zostety
6rodki z Foznafiskiego Budietu Ohywatelskiego. Dziqkujemy!

Diiqkujq autororn ofaz osohom wsp6tpracujacym przy zwyciqskich projektach
Poznafislaiego Budtetu Obywatelskiego :

l.Rekreaeja na $trzeszynie ! D. Zenka-Podlaszewska

z.Rekreacia na Sffzesaynie ll W. Bratkpwski
S"Rekracja na Strzeszynie lll W .Bratkowski

4.Plaiojada I W. Bratkowski
S.Plaiojada ll M. Bogustawska

Starania o flw Srodkl podejmowali r6wniet niiej wymienieni :

1. Arleta Matuszewska

2. Malgoraata Cwiertnia

3. MalgbrzEta Boguslawska

4, Matgorzata Szymaniak

5" Dominka Zenka-Podlaszewska

6. M*ciej Pawlowski

7" Wojclech Bratkowski

W wykonaniu powyiszych zadari aktywnieuczestniczyliczlonkowie Zarz4du Osiedla :

1,. Maigoraeta Szymaniak

2. Mafgorzata Bogustawska

3. Maciej Pawlowski

4. Dominika Zenka-Pod laszewska

7a prawidlowe wykonanie budletu Rady Osiedla i wymienionych zadafi oraz za nadz6r
nad nimi odpowiada Przewodniczqcy Zarzqdu Osiedla Wojciech Bratkowski .

Podsumowenie sporzqdzif :

Frzewodniczecy ZarzEd u Osied la Wojciech Bratkowski


