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 Rada Osiedla Strzyża działa już ponad dziesięć lat. Co w tym czasie zmieniło się 
na Osiedlu sami mieszkańcy najlepiej wiedzą. Z naszej strony chcieliśmy jak najlepiej wy-
wiązać się z mandatu zaufania jaki otrzymaliśmy. Uważamy, że był to okres rozwoju Osiedla 
i aktywizacji społeczności lokalnej.

Z okazji jubileuszu chcielibyśmy przybliżyć jej historię i działalność.

Obecna kadencja jest już trzecią w historii Rady Osiedla Strzyża. Poniżej przedstawiamy 
Radych Osiedla Strzyża kadencji 2007-2010.

Dyżurujemy przy ul.Sychty 12/14 w:  poniedziałki 1600 – 1800

   środy 1100 – 1300

   czwartki 1600 – 1800

Policja   czwartki 1600 – 1700

Straż Miejska pierwsza środa miesiąca 1200 – 1300

Radny M.G.- M.Zdanowicz trzy pierwsze czwartki miesiąca 1700 – 1800
Strzyża 

(kaszb.Strzëżô, niem. Striess, Struss) 
- jedno z osiedli Gdańska 

stanowiące jednostkę pomocniczą, 
położone przy głównym ciągu 

komunikacyjnym miasta. 
Graniczy od południa z Wrzeszczem, 

od wschodu z Zaspą-Młyniec, 
od północy z Oliwą oraz od północy 

i zachodu z dzielnicą VII Dwór. 
Jej nazwa pochodzi od potoku Strzyża. 

Charakter zabudowy osiedla jest zróżnicowany. 
Najbardziej ekskluzywna jest część willowa Strzyży. 

Poza tym znajdują się tu budynki wielorodzinne 
o niskiej zabudowie, kościół, zajezdnia tramwajowa, 

schronisko młodzieżowe i szkoły średnie.

Biuletyn informacyjny Osiedla Strzyża pod redakcją Andrzeja Witkiewicza
Zarząd Osiedla Strzyża, 80-276 Gdańsk, ul. Sychty 12/14
tel/fax 058-520-27-92; www.strzyza.pl; zarzad@strzyza.pl 

Zarząd Osiedla Strzyża dziękuje radnym Krystynie Burakowskiej, 
Wiesławowi Daniliszyn, Jarosławowi Dziubek i Piotrowi Łopatniukowi 

za udostępnienie materiałów i zdjęć archiwalnych.

 Rada Osiedla ma m.in. za zadanie reprezentowanie interesów mieszkańców wobec 
władz miasta, zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach zwią-
zanych z funkcjonowaniem i rozwojem Osiedla, organizowanie samopomocy miesz-
kańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania, umożliwienie 
uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem 
ogólnomiejskim oraz kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatel-
skiej za dobro wspólne.

 Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć Rady Osiedla. W ostatnich latach uda-
ło nam się poprawić bezpieczeństwo na osiedlu (w stosunku do sąsiedniego Wrzesz-
cza), aktywizowano społeczność lokalną (nowe stowarzyszenia i fundacje), powstały 
nowe sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych i obniżono krawężniki przy skrzy-
żowaniach, wykonano schody terenowe przy Arciszewskiego, wyremontowano schody 
koło „Dominika”, częściowo zmodernizowano place Piłsudskiego i Maczka oraz skwer 
przy Hubala, powoli choć systematycznie remontowano ulice. Mamy na Osiedlu furtkę 
internetową, około 100 lastrykowych koszy na śmieci i wymienioną większość rur oło-
wianych. W zmodernizowanych pomieszczeniach dawnego BOMu przy ul. Kisielew-
skiego mieści się Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, Klub Seniora i Świetlica 
Środowiskowa. Zrealizowano też wiele innych inwestycji, które pomagają w życiu co-
dziennym. Udało nam się obronić teren Okazu przed zakusami deweloperów. Powstały 
dwa pomniki oraz obelisk Chrystusa Miłosiernego. Dbamy również, na miarę naszych 
możliwości, o porządek, estetykę i stan zieleni. Szczegółowe sprawozdania przed-
stawimy w czasie corocznych spotkań z mieszkańcami i są także dostępne na stronie 
www.strzyza.pl

 Zdajemy sobie sprawę, że na Osiedlu jest jeszcze wiele do zrobienia i stale będą 
wynikały nowe problemy. Chcemy, aby Mieszkańcy wiedzieli, gdzie mogą uzyskać 
radę a my nadal będziemy służyć swoją pomocą. Mamy nadzieję, że ten okres naszej 
działalności Mieszkańcy uznają za udany.



Tworzenie Rady Osiedla
Pomysł powołania Rady Osiedla pojawił się około 1997 r. w działającym przy Parafi i Zmartwychwstania 
Pańskiego Stowarzyszeniu Klub Honorowego Biznesmena. Celem tego Stowarzyszenia było prowadze-
nia działalności gospodarczej w duchu chrześcijańskim na terenie parafi i. Głównymi animatorami Stowa-
rzyszenia byli Dariusz Mielcarski i Jarosław Dziubek. Honorowym Prezesem Stowarzyszenia był ówcze-
sny proboszcz Stefan Duda CR, który często podkreślał, 
że Osiedle powinno mieć swojego gospodarza.
Dla krzewienia idei samorządności lokalnej przy parafi i 
odbywały się spotkania m.in. z liderami Akcji Wyborczej 
Solidarność. Na zdjęciu obok spotkanie z udziałem posła 
Jacka Rybickiego, który wyjaśniał założenia reformy sa-
morządowej.  
W drugiej połowie 1998 r. zorganizowano akcję zbiera-
nia podpisów mieszkańców potrzebnych dla powołania 
Rady Osiedla. Akcję tę prowadził Radny Miasta Gdań-
ska Jarosław Dziubek, przy znaczącym poparciu ks. Ste-
fana Dudy CR.

Pierwsza kadencja Rady Osiedla Strzyża (1999-2002)
Pierwsze wybory do Rady Osiedla Strzyża odbyły się 9 maja 1999 r. Frekwencja wyniosła 15,3% i wybra-
no 18 radnych: Artura Borczyka, Krystynę Burakowską, Lucynę Czarnecką, Wiesława Daniliszyna, Grze-
gorza Dźwilewskiego, Barbarę Kamińską, Łukasza Kołakowskiego, Danutę Korcz-Gajewską, Zbigniewa 
Kowalczyka, Henryka Lubienieckiego, Piotra Łopatniuka, Izabelę Machalską, Dariusza Mielcarskiego, 
Grzegorza Stobnickiego, Adama Subotowicza, Grażynę Trybułowską, Marka Uszpulewicza, Mirosława 
Zdanowicza.
Pierwsza sesja Rady Osiedla zwołana została 20 maja 
1999 r. w Urzędzie Miejskim (zdjęcie obok), a kolejne 
przez pierwszy rok działalności odbywały się dzięki 
życzliwości ks.proboszcza Stefana Dudy CR w Domu 
Parafi alnym.  
Przewodniczącym Rady Osiedla wybrany został Piotr 
Łopatniuk, Zastępcami: Grzegorz Dźwiglewski i Kry-
styna Burakowska. Przewodniczącym Zarządu Osiedla 
został Mirosław Zdanowicz, Zastępcami: Barbara Ka-
mińska i Artur Borczyk, a skład Zarządu uzupełnili: Lu-
cyna Czarnecka i Wiesław Daniliszyn.
W pierwszym okresie działalności trwały starania o pozy-
skanie i remont siedziby. Dużą pomoc w tym względzie okazał Radny Miasta Jarosław Dziubek, który 
wspólnie z Zarządem Osiedla doprowadził do otwarcia obecnej siedziby Rady Osiedla przy „Kwadracie” .

W pierwszej kadencji działało pięć komisji stałych, odbyło się 21 sesji na których podjęto 40 uchwał. 
Organem „wykonawczym” Rady był Zarząd Osiedla, który aktywnie pilotował najważniejsze 
sprawy Osiedla.
Ponieważ Rada Osiedla nie ma osobowości prawnej powołano Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” 
dla stworzenia możliwości pozyskiwania środków fi nansowych.
Od początku działalności Rady zrodziła się tradycja cyklicznej organizacji festynów, mikołajek i konkur-

sów, idea prowadzenia Klubu Seniora oraz aktywizacji dzieci i młodzieży głownie poprzez sport. Poniżej 

zdjęcie osiedlowej drużyny piłkarskiej „Strzyża” i wspólna fotografi a „Strzyżan” z festynu w 2004 r.
Druga kadencja Rady Osiedla Strzyża (2003-2006)
Kolejne wybory miały miejsce 18 maja 2003 r. Frekwencja wyniosła 11,9% i w związku ze zmianami 
w prawie wybrano tylko 15 radnych: Marię Bernolak-Szczypior, Artura Borczyka, Krystynę Burakowską, 
Jadwigę Gielecką, Dariusza Kuskowskiego, Piotra Łopatniuka, Dariusza Majorka, Zbigniewa Mitręgę, 
Romana Noska, Michała Olszewskiego, Piotra Osiecimskiego, Marię Prokopowicz, Kazimierza Reich, 
Grzegorza Stobnickiego, Andrzeja Witkiewicza. W trakcie kadencji miejsce zmarłego Grzegorza Stobnic-
kiego zajął Bronisław Hrycko.

Przewodniczącym Rady Osiedla wybrany został Kazimierz Reich, Zastępcą Maria Bernolak-Szczypior. 
Przewodniczącym Zarządu Osiedla został Roman Nosek, a Zastępcą Andrzej Witkiewicz.
Znacznie zmieniona w stosunku do pierwszej kadencji Rada Osiedla obradowała na 21 sesjach, na których 
podjęto 98 uchwał. Działało również pięć komisji stałych.
Od 2003 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Strzyży” działa Punkt Konsultacyjny 
gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad z za-
kresu psychologii, pedagogiki, pomocy rodzinie, zabezpie-
czenia społecznego i prawa. Koordynatorami PK byli radni 
Krystyna Burakowska, Zbigniew Mitręga, Piotr Osiecimski 
i Maria Prokopowicz
Z inicjatywy Rady Osiedla w 2005 r. odznaczono ks. Stefana 
Dudę CR, m.in. za zasługi dla rozwoju społeczności lokal-
nej, zaszczytnym medalem księcia Mściwoja II.
W drugie kadencji otrzymaliśmy duże wsparcie ze strony 
Radnych Miasta Gdańska Mirosława Zdanowicza i Aleksan-
dra Żubrysa oraz Małgorzaty Chmiel i Janusza Kasprowi-
cza.
Trzecia kadencja Rady Osiedla Strzyża (2007-2010)
Radni obecnej kadencji wybrani zostali 22 kwietnia 2007 r. przy frekwencji 13,8%. Aktualnie działają 
cztery komisje stałe.


