
SPRAWOZDANIE 
z działań podejmowanych  

w VII kadencji (lata 2015 – 2019) przez  
Radę Osiedla Drzetowo – Grabowo 

 
Po czterech latach upływa właśnie VII kadencja rad osiedli. W kwietniu 2015 roku 

wybrali Państwo piętnastoosobowy zespół zaangażowanych w Wasze sprawy ludzi. Rada 

pracowała w składzie: Przewodniczący – Henryk SZELĄGIEWICZ, Wiceprzewodnicząca – 

Czesława SZULIK, Skarbnik – Piotr GONERKO, Sekretarz – Tomasz MURAWSKI, Członek 

Zarządu – Arkadiusz STENCEL, oraz Radni Rady Osiedla: – Zdzisław GIEREK, Jerzy 

GOŁDA, Marcin KAŁŁAUR, Przemysław KRZYŻANOWSKI, Aneta LIGOCKA, Łukasz 

LISTWOŃ, Maciej NEJMAN, Lechosław OCICKI, Bronisław WINIARSKI, Sławomir 

ŻOŁNIEREK.  

W VII kadencji Rada zbierała się 29 razy, podjęła 158 uchwał dotyczących spraw 

naszej lokalnej społeczności. Głównym zadaniem Zarządu było zapewnienie 

funkcjonowania Rady Osiedla w tym zapewnienie dyżurów w jej siedzibie 2 razy                  

w tygodniu po dwie godziny. Takich dyżurów było 348. 

 Każda z 15 osób obdarzonych zaufaniem cztery lata temu podejmowała różne 

starania na rzecz mieszkańców osiedla. To, że mogli Państwo do nas przyjść, uzyskać 

poradę czy zgłosić sprawę, także do Dzielnicowych czy Strażników Miejskich, to głównie 

zasługa Czesławy Szulik na początku wspomaganej przez Przemysława Krzyżanowskiego 

i Marcina Kałłaur a potem przez Marcina Stencla i Tomasza Murawskiego. Bardzo często 

pomagał też w rozwiązywaniu państwa problemów Sławomir Żołnierek najbardziej 

aktywny w pełnieniu dyżurów radny niebędący członkiem Zarządu.  Do czasu choroby, 

która nie pozwoliła mu na wcześniejszą aktywność, często na dyżurach mogliście Państwo 

spotkać też Zdzisława Gierka. 

Naszą aktywność w mediach społecznościowych zawdzięczamy Łukaszowi 

Listwoniowi. To on zamieszcza wszystkie komunikaty i jest animatorem tego profilu.       

On też najczęściej występuje do odpowiednich służb i instytucji ze sprawami i problemami, 

które Państwo zgłaszacie. Angażował się on też w organizację turniejów koszykówki 3x3 

i sadzenie krokusów na naszym osiedlu.  

Spotkania „11 listopada Śpiewamy Polskie Pieśni Patriotyczne” to najlepiej 

oceniana nasza impreza to dzieło Jerzego Gołdy. To on tworzy ich scenariusze, a także 

potrafi zmobilizować każdego roku przeszło 70 osób, które zaangażowane są w 

przygotowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia. W tej kadencji odbyły się 4 takie 

imprezy. Jurek to także „Mikołaj”, który przychodzi do dzieci każdego 6 grudnia w czasie 

imprezy „Mikołaj w Szkole”. On też animował dwukrotnie przez nas zorganizowane 

„Śpiewanie przy trzepaku”.  

Kolejna nasza impreza „Bal Wszystkich Świętych” to zabawa przygotowywana 

przez Macieja Nejmana. W organizowanych na boisku „Orlik” turniejach piłkarskich swój 

udział miał Lechosław Ocicki. O właściwe postrzeganie spraw dziejących się na Drzetowie 

skutecznie zabiegali Aneta Ligocka i Bronisław Winiarski. Trzeba też wspomnieć                

o naszym skarbniku Piotrze Gonerko szczególnie w tej kadencji to bardzo niewdzięczna, 

wymagająca olbrzymiej odporności praca. 

Corocznie zapraszaliśmy na wigilię osoby, którym życie ułożyło się trudniej. Były   to 

osoby samotne i ubogie. Tu zaangażowane były w zasadzie wszystkie osoby z Rady. 

Angażowaliśmy się też w wiele innych przedsięwzięć. Sadziliśmy krokusy, 

współpracowaliśmy z kołem filatelistów, współpracujemy z klubem żeglarskim, 



prowadzimy osiedlowy Klub Seniorów. Współorganizowaliśmy festyny w szkole, różne 

imprezy integrujące społeczności przedszkoli zlokalizowanych na naszym osiedlu. 

Organizowaliśmy wyjazdy dzieci na „Lagunę”, zorganizowaliśmy pokaz filmowy          

„pod chmurką” w naszym parku. W ramach integracji wszystkich grup i instytucji 

działających na osiedlu zorganizowaliśmy rejs statkiem do Lubczyny. 

Te wszystkie przedsięwzięcia były możliwe tylko, dlatego że udało nam się               

do naszych działań włączać wiele osób reprezentujących różne środowiska nie tylko             

z naszego osiedla. Trzeba tu na pewno wymienić dyrekcje i osoby związane ze Szkołą 

Podstawową Nr 11, z trzema Przedszkolami, czy też z parafiami, przede wszystkim 

Parafią p.w. Św. Stanisława Kostki, ale też Parafią Św. Mikołaja. Wymienić tu też trzeba 

osoby związane z Rycerzami Kolumba i Domowym Kościołem. 

Na koniec należy wspomnieć o naszych inwestycjach. Udało się w tej kadencji 

dokończyć przebudowę Parku Nadratowskiego, pozwoliło to na rozpoczęcie następnej 

inwestycji polegającej na uporządkowaniu placu, który został zniszczony przez parkujące 

„na dziko” samochody na Drzetowie w rejonie ul. Druckiego Lubeckiego. Powstaną tam 

nowe miejsca parkingowe. 

Wszystkie uchwały przez Nas podejmowane i sprawozdania finansowe za poszczególne 

lata zajdziecie Państwo na stronie internetowej:  

www.drzetowo-grabowo.osiedla.szczecin.pl 

Zapraszamy także na facebook’a:  

www.facebook.com/DrzetowoGrabowo/. 
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