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Sprawozdanie Rady za 2006 rok. 
KOLEJNY PRACOWITY ROK. 

 

Ubiegły rok to 98 dyŜurów, odbywaliśmy je w kaŜdy wtorek i czwartek w godzinach 1700 – 1900. 
Najczęściej mogliście Państwo na dyŜurach spotkać Panów Zdzisława KĄDZIELĘ i Pawła CACKOWSKIEGO. 
Dzielnicowi, straŜnicy StraŜy Miejskiej, pomagają nam jak i tym z Państwa, którzy do nas zawitają rozwiązywać 
bieŜące problemy. Dzielili się teŜ Państwo swoimi spostrzeŜeniami na temat róŜnych niedogodności, które 
zgłaszaliśmy odpowiednim słuŜbom i instytucjom miejskim, niejednokrotnie proponując sposób ich rozwiązania. 

Przez cały 2006 rok Rada pracowała (praca w radzie jest pracą społeczną) w niezmienionym składzie: 

Zarząd:  
Henryk SZELĄGIEWICZ  – Przewodniczący; Lechosław OCICKI  – Wiceprzewodniczący;                    
Zdzisław KĄDZIELA  – Wiceprzewodniczący; Piotr GONERKO  – Skarbnik;                                                
Paweł CACKOWSKI  – Sekretarz 
oraz członkowie:  
Jerzy BĘBNOWSKI , Remigiusz BIELECKI , Janina CHODYKO , Zdzisław GIEREK ,                            
Jadwiga JABŁOŃSKA, Grzegorz PSIORZ, Jan STAWIECKI , Czesława SZULIK ,                                  
Bronisław WINIARSKI  i Marian ZATHEY. 

Zbieraliśmy się 10 razy, w tym odbyły się 3 zebrania z mieszkańcami, 5 zebrań plenarnych Rady                      
i 2 posiedzenia Zarządu. Przyjęliśmy 47 uchwał. Dotyczyły one opinii w sprawie dzierŜawy gruntów pod garaŜe    
i ogródki warzywne, zmian organizacji ruchu, jak równieŜ organizowanych przez nas imprez, festynów, wigilii 
dla osób samotnych, pomocy w organizowaniu zajęć dla młodzieŜy. 

Za najwaŜniejszy w ubiegłym roku moŜna uznać fakt uratowania działalności świetlicy środowiskowej 
mieszczącej się przy ul. Sławomira. Od ubiegłego roku jej prowadzenie przejął „Caritas”. Trzeba powiedzieć, Ŝe 
Stowarzyszenie Alfred, które prowadziło świetlicę poprzednio, mimo iŜ samo przeŜywało bardzo duŜe trudności 
zrobiło wszystko, aby prowadzenie świetlicy przekazać moŜliwie bezboleśnie. Trzeba teŜ podziękować 
ówczesnemu Zastępcy Prezydenta Miasta, Panu Zbigniewowi ZALEWSKIEMU, który na naszą prośbę podjął 
odpowiednie decyzje umoŜliwiające istnienie świetlicy. 

Inne nasze duŜe przedsięwzięcie to budowa przy ul. Rugiańskiej toru kolarskiego, gdzie juŜ wkrótce 
będzie moŜna w bezpiecznych warunkach pojeździć na rowerach BMX. MoŜliwe to będzie dzięki bardzo dobrej 
współpracy ze Spółdzielnią „Wspólny Dom”. ZałoŜony wspólnie z działaczami związku kolarskiego uczniowski 
klub sportowy juŜ niedługo będzie dysponował kilkunastoma rowerami, na których będzie moŜna pojeździć na 
torze. Osobą, która najbardziej przy tym się trudziła jest Pan Bronisław WINIARSKI.  

Pracownia modelarska, koło filatelistyczne, koło miłośników elektroniki takŜe dzięki naszej pomocy 
rozwijają swoją działalność. Reprezentujące nas druŜyny piłkarskie uczestniczyły w rozgrywkach o puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta. Jak co roku zorganizowaliśmy wraz z Akcja Katolicką wigili ę dla osób 
samotnych i ubogich. 

Zapoczątkowała swoją działalność MłodzieŜowa Rada Osiedla, mamy nadzieję, Ŝe w bieŜącym roku będą 
widoczne efekty jej działalności. 

Na jesieni wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 11, która obchodziła swoje 60-cio lecie zorganizowaliśmy 
kolejny festyn rodzinny. 

Jak co roku włączyliśmy się w akcję „Sprzątania Miasta” zorganizowaną przez Prezydenta Miasta i dzięki 
zatrudnionej przez Niego grupie bezrobotnych, wiele zaniedbanych miejsc udało się doprowadzić do porządku. 

Przygotowaliśmy i dostarczyliśmy Państwu kolejny 6-sty juŜ numer naszego Biuletynu Osiedlowego.  
Kontynuowaliśmy starania o uporządkowanie terenów przyległych do Teatru Polskiego. Chcemy 

przekształcić przyległy basen przeciwpoŜarowy w efektowną fontannę. Mogą powstać miejsca do parkowania,      
a skwerek przed teatrem będzie miał uporządkowaną zieleń i efektowne alejki. Jest teŜ szansa na uporządkowanie 
całego tarasu widokowego od strony Odry. I choć nie uda się tego zrobić na czas rozgrywanego w sierpniu 2007 
roku finału Regat, to mamy nadzieję ze przyszła Rada dopilnuje, aby przygotowany projekt nie został 
zapomniany i doczekał się realizacji. 

Henryk SZELĄGIEWICZ 
Przewodniczący Rady Osiedla 


