SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA ŚWIERCZEWO
za rok 2012

Skład Rady Osiedla Świerczewo
Zarząd:


Przewodniczący – p. BoŜena Masacz,



Zastępca Przewodniczącego – p. Stanisław Strzałkowski,



Zastępca Przewodniczącego – p. Jan Marczak



Skarbnik – p. Joanna Karolczuk,



Sekretarz – p.. Ewa Głuska

Członkowie Rady
p. Figurski Sławomir ,

p. Gubarewicz Bernard

p. Hawryluk Danuta,

p. Kotlarczyk Franciszek

p. Krygier Ireneusz,

p. Orlik Damian.

p. Rogoza Zbigniew,

p. Siuta Jan

p. Wielgosz Michał,

p. śaczkowski Dariusz

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący p. Ireneusz Krygier
Członkowie p. Franciszka Kotlarczyk p. Danuta Hawryluk
Z powodów osobistych z członkostwa w Radzie zrezygnowały panie:
Pani Olga Gajek i p. Maria Palusińska. Na to miejsce powołano następne osoby zgodnie z
listą wyborczą z roku 2011
Członkami Rady powołani zostali panowie
Jan Siuta i Dariusz śaczkowski
W związku z powyŜszym zmienił się skład Zarządu Rady.
Na posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym wybrano w-ce przewod. p. Jana Marczaka
W Radzie Osiedla utworzono komisje.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności:
Skład: p.Bernard Gubarewicz, p. Jan Siuta, p. Damian Orlik
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Komisja Kultury Sportu i Rekreacji
Skład ;panowie: Figurski Sławomir, Gubarewicz Bernard. Michał Wielgosz
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego
Skład; p.p. Franciszka Kotlarczyk, przewodnicząca; Ireneusz Krygier, Dariusz śaczkowski.
Rada Osiedla współpracuje:
- z dyrektorami szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie ROŚ
–są to:
SP NR 51, Gimnazjum Nr 27 ,Gimn. Nr18, Zespół Szkół Łączności ,Przedszkole Nr 13
.Przedszkole Nr 74
- z Collegium Selezjanum,
- z Fundacją ‘Symfonia Młodości im. Ks..Lucjana Gierosa SDP
-,ze Świetlicą Środowiskową przy Kościele Św. Jana Bosko.
- z Klubem Seniora „Szarotki,”
- ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”
- z Radami Osiedlowymi SSM/ Zachęta i Kaliny/
- z Radami Samorządowymi Osiedla UM,
- z Komendą Policji i StraŜą Miejską.

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. odbyło się 42 posiedzeń w tym
12 plenarnych, na których podjęto 12 uchwał oraz 18 zebrań Zarządu Rady Osiedla.
Zebrania Rady odbywały się w ostatni czwartek kaŜdego miesiąca ,Zarząd Rady spotykał się
w drugi wtorek kaŜdego miesiąca.
W kaŜdy wtorek miesiąca odbywały się dyŜury Radnych w godz. Od 17.00-18.00
Podczas których mieszkańcy naszego osiedla zgłaszali wnioski, skargi dot. ładu, porządku,
bezpieczeństwa ,inwestycji jak i równieŜ problemy osobiste.
Zgłaszane sprawy Rada Osiedla przekazywała odpowiednim instytucjom i słuŜbom naszego
miasta.
I tak interweniowaliśmy ws. połączenia Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół Łączności i
utworzenia w to miejsce Technikum Komunikacji i Energetyki poza naszym osiedlem, dzięki
pomocy p. Prezydenta - ZSŁ pozostał na naszym osiedlu. Dziękujemy za to.
Współpraca z w/w szkołą układa się b. dobrze, wspólnie organizujemy wiele uroczystości dla
mieszkańców naszego osiedla, które cieszą się duŜym zainteresowaniem.
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Na naszą prośbę dyrekcja ZSŁ zorganizowała Kurs komputerowy dla mieszkańców naszego
osiedla / bezpłatnie/ Organizowaliśmy równieŜ wiele imprez dla mieszkańców naszego
Osiedla. Dziękujemy dyr. , nauczycielom i młodzieŜy za pomoc i zaangaŜowanie

Na prośbę naszej mieszkanki interweniowaliśmy do kier. Sklepu Lidl w sprawie hałasu
związanego z rozładowaniem towaru w godzinach nocnych .
W ZUK interweniowaliśmy w sprawie regulacji koron drzew w sytuacjach zagroŜenia
bezpieczeństwa mieszkańców osiedla np. przy ul Witkiewicza sprawa załatwiona pozytywnie.
Mamy nadzieję, Ŝe w krótkim czasie podobna sprawa zostanie wykonana na osiedlu Zachęta,
gdzie konary drzew stanowią wielkie zagroŜenie dla mieszkańców tego Osiedla. Pismo z
prośbą o wycięcie gałęzi zostało złoŜone u p. dyr. ZUK.
Interwencja do Prezydenta miasta
Pismo - sprzeciw w sprawie likwidacji placu wypoczynkowego między ulicami Ku SłońcuLitwinowicza- Kasprzaka. Załatwiona pozytywnie, dziękujemy p. Prezydentowi w imieniu
mieszkańców.

W czasie wtorkowych dyŜurów odwiedzali nas przedstawiciele StraŜy Miejskiej, Dzielnicowi
z naszego Osiedla, co znacznie ułatwiało kontakt zarówno nam jak i mieszkańcom z w/w
słuŜbami.
Współpraca ze StraŜą Miejską jak i z Komisariatem Policji nie ograniczała się wyłącznie do
wtorkowych dyŜurów, poniewaŜ wszelkie interwencje i skargi przekazywane były na bieŜąco,
jak równieŜ wszelkie inicjowane przez nas przedsięwzięcia były wspierane przez wymienione
słuŜby. Największe problemy stanowią sklepy alkoholowe całodobowe, mamy nadzieję, Ŝe
uda nam się w przyszłości uregulować i te sprawy.
DuŜo wysiłku włoŜono w poszukiwanie nowego lokalu, lokal który zajmowała ROŚ mieścił
się w SP Nr 51, na 1 piętrze w części sportowej, był bardzo mały, utrudniało to prowadzenia
zebrań, zorganizowanie spotkań z mieszkańcami było niemoŜliwe, w czasie ferii oraz wakacji
szkoła była zamknięta
Dzięki pomocy przewodniczącego Rady Miasta p. J. Stopyry, p. Dyr. Biura Rad
Osiedlowych Anny Bartczak, kier. Ref. Rad Osiedlowych p. Błachowiak oraz Radnych p. L.
Duklanowskiego i p. P. Jani, otrzymaliśmy w r. 2013 nowy lokal.
Obecna siedziba ROŚ mieści się przy ul Jodłowej nr 11 w budynku PP nr 13.

Członkowie Rady na miesięcznych spotkaniach podejmowali Uchwały dotyczące; porządku,
bezpieczeństwa na osiedlu, budowy nowych inwestycji, organizacji Ŝycia kulturalnego
mieszkańców osiedla, zgłaszali wiele tematów , które były na bieŜąco rozpatrywane przez
Zarząd i zgłaszane w formie wniosków do UM
Między innymi wnioskowaliśmy o :
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-zagospodarowanie parku przy ul. Twardowskiego
--remont drogi przy ul. Karola Miarki
-wykonanie sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych
a/przy ul. 26 Kwietnia na wysokości basenu S.P. 51
b/ przy ul. 26 Kwietnia na wysokości wyjazdu z osiedla Kaliny przystanek autobusowy
-wykonanie ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. 26 Kwietnia od ul. Derdowskiego do Turzynu i
naprawa chodnika
- remont drogi ul. Świerczewskiej
-wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Witkiewicza wraz z remontem ścieŜki rowerowej
na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul Santockiej
-zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego 75 przy ul. Witkiewicza obok
sklepu Syriusz
-zagospodarowanie terenu gminnego na parking z miejscem postojowym dla osoby
niepełnosprawnej przy ul. Witkiewicza 37,38,39
-przedłuŜenie linii autobusowej nr 83
-uporządkowanie terenu wzdłuŜ nieczynnych torów kolejowych od ul Santockiej w kierunku
Turzynu.
-uporządkowanie terenu przy garaŜach przy ul.26 Kwietnia .oraz innych terenów miejskich.

Niestety nie wszystkie wnioski zostały załatwione. Nie rezygnujemy jednak i mamy
nadzieję, Ŝe do końca kadencji wiele z nich zostanie zrealizowanych.

Udało nam się natomiast w 2012 r. utworzyć druŜynę podwórkową ,która wzięła udział w
rozgrywkach DruŜyn Osiedlowych o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta. Zawodnicy
wystąpili w koszulkach z identyfikatorem ŚWIERCZEWO - stroje zakupiła Rada.
-zorganizowano grupę chętną do Nordic Walking, najbardziej aktywni to członkinie klubu
Szarotka.
Od stycznia 2012 r. Rada Osiedla zorganizowała wiele imprez dla mieszkańców naszego
osiedla
- Podobnie jak w latach poprzednich podpisano umowę zlecenie z osobą prowadzącą zajęcia
gimnastyczne dla mieszkańców naszego osiedla w Gim. Nr 18. Zajęcia cieszą się coraz
większym powodzeniem, od września będziemy starali się o utworzenie 2 grup z uwagi na
duŜą ilość chętnych.
- Organizowaliśmy wyjazdy do Centrum Sportów Wodnych Laguna do Gryfina
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-cykliczne spotkania z seniorami w siedzibie SSM
-24 Kwietnia zorganizowano wspólnie z Przedszkolem nr 74 Koncert „Wiosenne
muzykowanie” na uroczysty koncert w wykonaniu Chóru Szczecińskich Słowików przybyła
liczna grupa naszych mieszkańców.
-18-maja zorganizowany wspólnie z Gim.nr,27 festyn w 120 ROCZNICA URODZIN
GENERAŁA STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO
-Dzień Babci i Dziadka uroczystość z udziałem dzieci z Przedszkola.
-rozpoczęliśmy tworzenie Klubów Czytających Rodzin -1 spotkanie w Przedszkolu nr 47
-2 czerwiec” Festyn Rodzinny -Zdrowa Sobota” przy j, Słonecznym
-1 sierpnia- w wakacje zorganizowaliśmy wyjazd dzieci do Centrum Rozrywki i Jazdy
Konnej Dziki Zachód do Zieleniewa k. Kołobrzegu 50 osób.
- w dniach 11-14 października. zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do W-wy
dla mieszkańców naszego Osiedla . W czasie wyjazdu mogliśmy przekazać wiele informacji
na temat działalności Rady i jej znaczenia, najwięcej uwagi poświęciliśmy dyskusji na temat
wykonanych i planowanych inwestycji na naszym osiedlu. Tego rodzaju wyjazdy bardziej
zbliŜają ludzi, lepiej poznajemy się, dyskusje często trwały do późnych godzin nocnych.
Mamy nadzieję, Ŝe wpłyną one na zwiększenie frekwencji w czasie wyborów.
21 grudnia zorganizowaliśmy Wieczór Wigilijny ,wzięło w nim udział około100 naszych
mieszkańców. Wieczory wigilijne cieszą się wielkim zainteresowaniem, mamy nadzieję, Ŝe
kaŜdego roku będziemy mogli gościć na podobnych uroczystościach coraz więcej naszych
mieszkańców.
14 grudnia zorganizowaliśmy Mikołajki dla dzieci z naszego Osiedla - wyjście do Teatru
Lalek Pleciuga 70 osób.
W realizacji naszej działalności jest nam zawsze pomocne Biuro Rady Miasta i Referat Rad
Osiedlowych.
Dziękujemy za pomoc Pani Annie Bartczak - Dyrektor Biura Rady Miasta ,
Pani Irenie Błachowiak – Kierownikowi Referatu Samorządów Osiedlowych i pracownikom
tych komórek p. GraŜynie Tomaszewskiej i p. Marcie Czapiewskiej.
Jednocześnie dziękujemy za wsparcie w naszych działaniach radnym p.L. Duklanowskiemu i
p. P Jani.
Przewodnicząca Rady Osiedla „Świerczewo”
BoŜena Masacz

Szczecin, dnia 06 czerwca 2013 r.
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