
Szanowni Mieszkańcy Górczyna
 Mija pierwszy rok nowej kadencji naszej Rady. 
Trzymając w ręce sprawozdanie z działalności, otrzymujecie 
Państwo coś więcej niż tylko kolejne zadrukowane 
kartki papieru. Każdy wyremontowany chodnik czy ulica, 
każde zmodernizowane boisko czy plac zabaw, każde 
zorganizowane spotkanie to efekt naszej wielomiesięcznej 
pracy, wielu spotkań i uzgodnień.   
 Wiemy, jak ważna dla nas wszystkich - Mieszkańców 
Górczyna - jest nasza najbliższa okolica. Chodnik, po którym 
codziennie przechodzimy, plac zabaw, na którym bawią się 
nasze dzieci. Tych nowoczesnych obiektów nie byłoby wielu, 
gdyby nie Wasze wsparcie - wsparcie Mieszkańców.
 W mijającym 2015 roku mieliśmy okazję poznać wielu 
z Was, pomogliśmy rozwiązać sprawy często załatwiane 
latami. Dlatego niniejsze sprawozdanie pokazuje, jak ważne 
w naszej działalności - członków Rady Osiedla Górczyn - jest 
zaangażowanie wszystkich Mieszkańców Górczyna.
 Dziękujemy za Wasze poparcie, jednocześnie 
zwracając się do Was, drodzy mieszkańcy Górczyna, 
o wsparcie w kolejnym roku naszej działalności.
 Jako radni dołożymy wszelkich starań, aby nasz 
Górczyn stał się miejscem przyjaznym mieszkańcom.
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Rada Osiedla Górczyn dysponowała w 2015 środkami finansowymi pochodzącymi z Budżetu 
Miasta w wysokości 413.582,00 zł. Ponad połowę środków - 212.500,00 zł przeznaczyliśmy na 
inwestycje i remonty w infrastrukturze drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, progi spowalniające). 

Działalność Rady Osiedla Górczyn w 2015 roku

Zakończono prace związane z remontem chodnika 
wzdłuż ul. Jaskiniowej, Graniowej i Przełęcz oraz 
Ostrobramskiej.
Nowa nawierzchnia zastąpiła zniszczone już płytki 
chodnikowe. 
W grudniu zakończą się prace na 
ul. Rakoniewickiej. Na odcinku od 
ul. Leszczyńskiej do ul. Skalnej zostanie 
wyremontowany chodnik.

J. Gruszczyńska
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We wrześniu br. zrealizowano 
oczekiwaną od lat przez 
mieszkańców inwestycję, 
zakładając oświetlenie drogowe 
na ul. Reglowej. Inwestycja 
została sfinansowana ze 
środków Osiedla przy wsparciu 
finansowym Zarządu Dróg 
Miejskich.

J. Gruszczyńska

ul. Przełęcz ul. Graniowa

ul. Reglowa



Działalność Rady Osiedla Górczyn w 2015 roku

Bezpieczeństwo
 
Przedstawiciele Rady Osiedla Górczyn uczestniczą w  spotkaniach z Policją i Strażą Miejską.
Spotkania organizowane są raz w miesiącu. Uczestniczą w nich przedstawiciele grunwaldzkich 
jednostek pomocniczych. W trakcie spotkania Radni przedstawiają bieżące problemy  
mieszkańców osiedli, w tym: problemy z piciem alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie 
mienia, nieprzepisowe parkowanie, sprzedaż alkoholu i papierosów osobom nieletnim, łamanie 
przepisów drogowych przez kierowców np. jazda pod prąd ul. Rawicką od ul. Głogowskiej lub  
ul. Reglową od ul. Leszczyńskiej do ul. Skalnej. Straż Miejska informowana jest o zaniedbanych 
terenach. Zwracamy się do mieszkańców o zgłaszanie spraw bezpośrednio do Policji i Straży 
Miejskiej oraz na dyżurach do Rady Osiedla Górczyn. Szybka interwencja to niejednokrotnie 
efektywne załatwienie sprawy.

Rejony Dzielnicowych KMP Poznań na terenie os. Górczyn.
Szczegółowa lista ulic na stronie internetowej KMP w Poznaniu – Grunwald
Rejon nr 123M dzielnicowy sierżant Miłosz Jagodziński tel. 786-936-011
Rejon nr 124M dzielnicowy st. sierżant Robert Sztyrmer tel. 786-936-003
Rejon nr 131M dzielnicowy sierżant szt.Łukasz Jankowski tel. 519-064-560
Rejon nr 141M dzielnicowy sierżant Mateusz Jabłoński tel. 789-936-002
Rejon nr 142M dzielnicowy  sierżant Mateusz Jabłoński tel. 786-936-002
A. Maciejewska
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Górczyna

Z inicjatywy Rady Osiedla Górczyn Miejska Pracownia Urbanistyczna rozpoczęła pracę nad 
przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Osiedla.
Z uwagi na obszar planu obejmujący prawie cały „stary Górczyn”, rozpoczęto pracę nad najbardziej 
wyczekiwanym przez mieszkańców planem „Rejon Górczyna – część A”. Rada Osiedla Górczyn 
wnioskowała, aby przeznaczyć teren miejski przy ul. Jarochowskiego / Górczyńska jako teren 
pod usługi parkingowe, zachować teren boiska przy ul. Górczyńskiej jako teren rekreacyjno – 
sportowy oraz tereny zielone (miejskie) wzdłuż ul. Arciszewskiego.
Drugim projektem planu, do którego Rada Osiedla Górczyn wniosła uwagi, jest projekt mpzp 
„Fort IX w Poznaniu”. Plan obejmuje swym zasięgiem tereny Osiedla Górczyn i Świerczewa. 
Teren ten stanowi jedyny po tej stronie wiaduktu Górczyńskiego tak duży teren zieleni dostępny 
dla wszystkich mieszkańców. W związku z odbytą  w dniu 6 października br. debatą publiczną 
nad przyjętymi w projekcie mpzp „Fortu IX” w Poznaniu rozwiązaniami oraz sprzeciwami 
mieszkańców, Rada Osiedla Górczyn negatywnie zaopiniowała przedstawiony zapis:
- dopuszczenia wykorzystania budowli „Fortu IX” poprzez lokalizację gastronomii, w tym 

w powiązaniu z funkcją służąca magazynowaniu i przechowywaniu, 
- lokalizacji parkingu w zieleni na 40 i nie więcej niż 70 stanowisk postojowych, 
- wskazania dojazdu do „Fortu IX” tylko od ul. Skalnej (os. Górczyn), 
- wskazanie lokalizacji miejsc postojowych tylko od ul. Głazowej (os. Górczyn). 
W. Banaś
J. Gruszczyńska



Plan wydatków Osiedla Górczyn na 2015 rok

Przewodniczący Zarządu Osiedla
W. Banaś
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Skład i druk sprawozdania z działalności Rady Osiedla. 900,00 zł
Konkurs „Zielony Poznań” - zakup nagród. 2 000,00 zł
Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn 151 500,00 zł
Remont ścian zewnętrznych w Gimnazjum nr 50 10 000,00 zł
Zakup wyposażenia placu zabaw: Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 8 10 000,00 zł
Przedszkole nr 67 - wymiana okien. 5 000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych w SP nr 4 i G 50. 11 000,00 zł
Współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie SP nr 4 i G 50. 9 000,00 zł
Współorganizacja konkursów w Gimnazjum nr 50. 3 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 - zakup wyposażenia. 5 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald. 1 000,00 zł
Budowa 2 progów spowalniających: na ul. Częstochowskiej (1 szt.), na 
ul. Ostrobramskiej (1 szt). 12 000,00 zł

Montaż lustra przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńska / Bojanowska. 2 000,00 zł
Założenie zieleni w pasie drogowym ul. Palacza. 3 100,00 zł
Utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja 
urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Andrzejewskiego, Górniczej, 
Kuźniczej i Obrzeże.

21 000,00 zł

Wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego 
przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej. 1 500,00 zł

Projekt „Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej” w ramach Programu 
„Sportowy Poznań” - „Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy”. 4 500,00 zł

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów 
i  rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na 
pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

4 000,00 zł

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. 3 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji 
Poznań - Grunwald. 5 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicy Reglowej. 21 112,00 zł
Mała architektura i zieleń na ul. Głogowskiej. 30 000,00 zł
Montaż piramidy linowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Obrzeże. 6 000,00 zł
Wykonanie piłkochwytu między boiskiem a placem zabaw na terenie placu 
rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej oraz montaż 
2 ławek.

24 000,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Drużynowej - Dmowskiego - grant. 45 500,00 zł 

Plan wydatków Osiedla Górczyn na 2015 rok wynosił 413.582,00 zł. W ramach tej kwoty 
zrealizowaliśmy następujące zadania:



Plan wydatków Osiedla Górczyn na 2016 rok
Plan wydatków Osiedla Górczyn na 2016 rok wynosi 450.518,00 zł. W ramach tej kwoty 
zaplanowaliśmy do realizacji następujące zadania:

Przewodniczący Zarządu Osiedla
W. Banaś
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Skład i druk sprawozdania z działalności Rady Osiedla. 2 000,00 zł
Konkurs „Zielony Poznań” - zakup nagród. 3 000,00 zł
Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn 160 000,00 zł
Remont ścian zewnętrznych w Gimnazjum nr 50 12 000,00 zł
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: Przedszkole nr 7, Przedszkole 
nr 8 17 000,00 zł

Przedszkole nr 67 - wymiana okien. 6 000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych w SP nr 4, SP 10 i G 50. 24 000,00 zł
Współorganizacja Ligi Osiedlowej na terenie SP nr 4 i G 50. 9 000,00 zł
Współorganizacja konkursów w SP nr 10 i G 50. 3 000,00 zł
Budowa wiat przystankowych na terenie Osiedla. 8 000,00 zł
Projekt oświetlenia ul. Piargowej (odc. Leszczyńska - Skalna). 10 000,00 zł
Budowa 2 progów spowalniających: na ul. Stęszewskiej (1 szt.), na ul. Górniczej  
(1 szt). 12 000,00 zł

Montaż lustra przy ul. Jarochowskiego (wjazd do Gimnazjum nr 50) 2 000,00 zł
Pielęgnacja zieleni w pasach drogowych. 10 000,00 zł
Utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja 
urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Andrzejewskiego, Górniczej, 
Kuźniczej i Obrzeże.

23 000,00 zł

Wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego 
przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej. 1 500,00 zł

Projekt „Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej” w ramach Programu 
„Sportowy Poznań” - „Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy”. 4 500,00 zł

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów 
i  rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na 
pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

6 000,00 zł

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. 3 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji 
Poznań - Grunwald. 4 000,00 zł

Projekt zagospodarowania Parku Górczyńskiego. 10 000,00 zł
Mała architektura i zieleń na ul. Głogowskiej. 35 000,00 zł
Montaż siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno - sportowym przy 
ul. Górniczej. 22 000,00 zł

Montaż huśtawki typu „bocian” oraz opłotowania od ul. Bojanowskiej wzdłuż 
terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej. 14 000,00 zł

Projekt i wykonanie oświetlenia na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy 
ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej. 20 00,00 zł 



Inwestycje na os. Ks. I. Skorupki
Osiedle na Górczynie, obecnie ks. I. Skorupki, istnieje od lat 30 XX wieku i nigdy dotąd nie 
przechodziło takiej metamorfozy jak obecnie.
Rok 2015 to czas przełomu i wielkich, na niespotykaną dotąd skalę, inwestycji rzutujących na 
obraz Górczyna. Jeszcze niedawno po większych opadach nasze ulice zamieniały się w bajora 
i błotniste breje. Na osiedlu ks. Skorupki istniały przydomowe szamba, nie było kanalizacji 
ściekowej i deszczowej z ulic. Stare, azbestowe rury dostarczały wodę do posesji. Pace związane 
z wymianą sieci wodociągowej i budowy pieszo-jezdni z kostki brukowej ruszyły pełną parą na 
początku 2015 roku. Mieliśmy obawy co do terminu zakończenia tych prac. Okazało się jednak, 
że inwestycja, mimo kolizji technicznych i utrudnień, dobiegła końca. Zamontowane zostało nowe 
oświetlenie ulic. Na dokończenie czeka jeszcze tylko budowa chodnika na ulicy Górniczej.  Pisząc 
ten artykuł, patrzę na równą, wygodną ulicę Górniczą. Codziennie mijam nowe nawierzchnie na 
ulicach Kordeckiego i Słowiczej. Nie przeskakuję już rozlewisk na chodnikach. Ulica Węglowa 
po renowacji nawierzchni i pasy zieleni również przy wjeździe na osiedle stają się wizytówką 
osiedla na miarę europejskiego standardu. Mając w pamięci minione lata, mogę z prawdziwą 
przyjemnością i dumą powiedzieć, że tu mieszkam.

K. Stasiewski
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Wywiad z radnym miejskim Bartoszem Zawieją
Panie Bartoszu, jak ocenia Pan swoją pierwszą kadencję w Radzie Miasta w latach 2010 – 2014  i co 
udało się zrobić na Górczynie?
Pozytywnie, ponieważ przebudowano ulice: Bosą, Myśliwską, Knapowskiego, Górki, Kosynierską, 
Sielską, Bojanowską, Ściegiennego i Stęszewską; przeprowadzono modernizacje chodników  m. in. na 
ul. Albańskiej, Skargi, przebudowano drugą nitkę wiaduktu im. Kosynierów Górczyńskich; powstał nowy 
plac zabaw przy SP 10 oraz moje marzenie – sala gimnastyczna w SP nr 10.
Co udało się zrobić w 2015 r. na Górczynie?
Nastąpił dalszy progres inwestycji drogowych: wymieniono nawierzchnię jezdni na ul. Jarochowskiego, 
chodniki na ul. Palacza (odcinek Jarochowskiego - Arciszewskiego), Drużynowej (przy Panoramie), 
Ostrobramskiej i Plac Zbawiciela oraz chodnik i nawierzchnię ul. Kopanina.
Jak ocenia Pan współpracę z Radą Osiedla?
Współpraca układa się wzorowo. Bieżący rok jest trudny dla mnie z powodu odejścia do wieczności 
z rady osiedla dwóch osób, którzy bezgranicznie mnie wspierali w mojej działalności -  mojego taty oraz 
wieloletniego szefa rady – Władka Kokocińskiego. 
Jakie stawia Pan sobie priorytety na drugą kadencję dla Górczyna?  
Dokończenie kanalizacji osiedla ks. I. Skorupki wraz z przebudową ulicy Górniczej, Węglowej, Słowiczej 
i Kordeckiego, dalsze modernizacje ulic: za wiaduktem i na tzw. Zatorzu (na początek Tarczowa). 
Przywrócenie tytułu prawnego do nieruchomości, jaką jest park Górczyński, budowę sali gimnastycznej 
przy SP 4 na Rawickiej - powstał projekt.
A co się nie udało? Jakie problemy zauważa Pan  z punktu widzenia naszego Osiedla?
Bez wątpienia, z uwagi na brak terenów miejskich, brakuje placów zabaw dla dzieci. Bolączką jest dzika 
zabudowa i nieład przestrzenny. Działania Rady Osiedla są tu kluczowe.
Dziękuję za rozmowę. 
Korzystając z okazji składam mieszkańcom Górczyna Najlepsze Życzenia Bożonarodzeniowe oraz 
Szczęśliwego Nowego 2016 Roku.
A ja, korzystając z okazji, pragnę podziękować Panu w imieniu swoim i mieszkańców, ponieważ 
wiem, że to dzięki Pana determinacji, doświadczeniu i życzliwości zostały zrealizowane te inwestycje. 
I wiem, że cały czas są one przez Pana monitorowane. 
Rozmawiała Elżbieta  Owczaryszek



Budowa chodnika przy ul. Drużynowej / Zieleń na ul. Głogowskiej

RADA I ZARZĄD OSIEDLA GÓRCZYN
Siedziba:
Gimnazjum nr 50
ul. P. Ściegiennego 10

Dyżur dla mieszkańców:
Gimnazjum nr 50 - II środa miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00 
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Rawicka 12/14 - I poniedziałek 
miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00

Kontakt:
adres  mailowy: osiedle_gorczyn@um.poznan.pl

Adres
do

korespondencji:

Osiedle Górczyn 
Wydział Wspierania 
Jednostek
Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
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W 2015 r. Rada Osiedla Górczyn 
zakończyła II etap budowy nowego 
chodnika przy ul. Drużynowej aż do 
ul.  Góreckiej, chodnik po drugiej stronie 
ul. Drużynowej i do ul. Góreckiej oraz 
dojście dla mieszkańców do siedziby 
firmy Remondis. Ustawiono ławeczkę 
i kosz na śmieci oraz  umożliwiono 
jazdę rowerem. Wykonanie brakujących 
fragmentów chodnika oraz przebudowa 
przejścia dla pieszych wyniosła ok. 
245.000,00 zł, z  czego wkład własny 
osiedla to 45.500,00 zł, a pozostałe środki 
pochodzą z puli U.M. za wygrany wniosek 
konkursowy.
J. Gruszczyńska
W. Banaś

Budowa chodnika przy ul. Drużynowej

Zieleń na ul. Głogowskiej

Ze środków finansowych Rady Osiedla Górczyn, w ramach rewitalizacji ul. Głogowskiej,  Zarząd Dróg 
Miejskich założył nowy skwer i ławeczkami na ul. Głogowskiej i Krauthofera. Przeobrażenia doczekał się 
skwer przy skrzyżowaniu ul. Głogowskiej i Ściegiennego. 
J. Gruszczyńska

ul. Głogowska / Krauthofera
ul. Ściegiennego 
(W. Banaś z plastykiem miejskim P. Libickim)



Działalność kulturalno-sportowa

Konkurs „Zielony Poznań”

Po raz XXII pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania został zorganizowany konkursu „Zielony 
Poznań”. Z naszego osiedla do konkursu zakwalifikowano 77 ogrodów przydomo-wych. Do II etapu 
konkursu zostały zgłoszone trzy działki, które zostały ocenione przez Miejską Komisję Konkursową. 
Uroczystość wręczenia nagród laureatom II etapu odbyła się 25 listopada br. w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania. Nagrody wręczył osobiście Pan Prezydent. W trakcie uroczystości właściciele działki 
przy ul. Kościańskiej otrzymali wyróżnienie za rozwiązania proekologiczne w ogrodzie mające na celu 
racjonalne gospodarowanie wodą opadową .
Z ramienia Rady Osiedla Górczyn konkurs osiedlowy został przeprowadzony przez Alicję Maciejewską 
przewodniczącą konkursu, wraz z Elżbietą Owczaryszek, Ewą Zawieją, Katarzyną Liminowicz i Justyną 
Majchrzak-Tecław.
Rada Osiedla wraz z Zarządem Osiedla dziękuje uczestnikom i serdecznie zaprasza mieszkańców 
Osiedla Górczyn do udziału w przyszłorocznej edycji  konkursu „Zielony Poznań”.

A. Maciejewska

str. 8

Osiedlowe rozgrywki sportowe

W sobotę 11 czerwca br. na boisku Gimnazjum nr 50 już po raz ósmy rozegrany został piłkarski turniej 
charytatywny im. Macieja Zawiei. Pomysłodawcą piłkarskich rozgrywek na Górczynie był ś.p. Maciej 
Zawieja, Radny Miasta Poznania, który w 2009 roku zginął tragicznie w wypadku samochodowym wraz 
z żoną i dziewięciomiesięcznym synem. 
W Turnieju im. Macieja Zawiei wzięło udział czternaście drużyn. Zawody miały szczytny cel, ponieważ 
zbierano pieniądze dla chorej, półtorarocznej Marysi Dudziak, która cierpi na rzadką chorobę genetyczną: 
Zespół Cornelii de Lange. W sumie udało się zebrać ponad 1,5 tys. zł. Wśród przybyłych gości był 
również pan prezydent Jacek Jaśkowiak. 
Sobotni V Turniej im. Macieja Zawiei wygrał zespół „AA Studio Komiko”. Drugie miejsce zajęła drużyna 
z Gimnazjum nr 50. Na podium znalazły się również Budówki. 
Smutny to był turniej. Pierwszy bez Jana Zawiei (wieloletniego członka Zarządu Osiedla Górczyn), 
a niestety ostatni raz z udziałem Władka Kokocińskiego - przewodniczącego RO Górczyn, który odszedł 
od nas tydzień po turnieju...
Cześć Waszej pamięci!!!!

W. Banaś

Już po raz siódmy, w dniu 12 września 2015 roku, odbył się VII Sportowy Turniej Osiedla Górczyn w piłce 
siatkowej i piłce koszykowej. Turniej zorganizował i przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego 
i trener karate Gerard Sobkowiak pod patronatem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Poznań.
Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 11 drużyn siatkarskich i 8 drużyn koszykarskich.
Zwycięzcą turnieju siatkarskiego został zespół „GÓRCZYN 1”. W turnieju koszykarskim zwyciężyła 
drużyna „GREJSZYNATORS”.
Po zakończeniu meczu finałowego nastąpiło wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Osiedla 
Górczyn. 

A. Maciejewska


