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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO- BOLINKO  
ZA OKRES  
OD 18 czerwca 2007 r. DO 29  maja 2008 r. 
 
KADENCJA OBECNEJ RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO- 
BOLINKO WYBRANEJ NA 4 LETNIĄ KADENCJĘ TRWA OD 
CZERWCA 2007 . 
 
SKŁAD RADY OSIEDLA NIEBUSZEWO-BOLINKO PRZEDSTAWIA SIĘ 
NASTĘPUJĄCO : 
 
ZARZĄD: 
 
Przewodnicząca            -   Teresa Jankowska 
Wiceprzewodniczący    -   Henryk   Krudos  
Skarbnik                        - Aleksandra Rzepka  
Członek Zarządu          -   Urszula Buganik 
 
CZŁONKOWIE RADY:  
 

1. Czekajło Teresa 
2. KałuŜa Mirosław 
3. KałuŜa ElŜbieta 
4. Kokosiński Piotr 
5. Kowalski Czesław 
6. Lendzionowska Jadwiga 
7. Makowiczka Andrzej 
8. Marchwińska Małgorzata 
9. Nowak Iwona 
10.Rybicka Mirosława 
11.Rybicka Patrycja 
12.Stasiak Leszek 
13.Strugała Justyna  
14.Strugała Marian 
15.Tucholska Agnieszka 
16.Tucholski Marek 
17.Ziółkowska Jadwiga 
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W okresie działalności rady w obecnej kadencji to jest od 18.06.2007 
roku do 29.05.2008 r. zwołanych zostało 10 zebrań członków Rady 
Osiedla, na których podjęto 41 uchwał, oraz odbyło się 15 zebrań 
Zarządu Rady Osiedla na których podjęto 21 uchwał.  
ZłoŜonych zostało teŜ wiele wniosków, jak równieŜ wydanych opinii. 
 
 
Po zakończeniu roku obrachunkowego Komisja Rewizyjna w składzie 

• Marian Strugała  - przewodniczący 
• Mirosława Rybicka 
• Czesław Kowalski 

dokonała kontroli działalności Zarządu za rok sprawozdawczy 2007,  
w wyniku przeprowadzonej kontroli uchybień i nieprawidłowości nie 
stwierdzono. Po przedstawieniu przez komisję protokołu Rada Osiedla  
udzieliła Zarządowi absolutorium. 
 

Zasadniczą formą kontaktów radnych naszego osiedla z szerszym 
gronem mieszkańców są prowadzone stałe, cykliczne dyŜury. 

W siedzibie Rady przy ul. Niemcewicza 39/2 pełnione są 
cotygodniowe dyŜury radnych osiedla. W kaŜdy poniedziałek od godz. 
17.00 do 19.00 mieszkańcy naszego osiedla mogą zgłaszać się 
przedstawiając swoje wnioski i skargi dotyczące ładu, porządku, 
bezpieczeństwa, inwestycji, jak równieŜ przedstawiać swoje problemy 
osobiste, oraz uzyskać porad mieszczących się w ramach naszych 
kompetencji. 

W czasie trwania poniedziałkowych dyŜurów w siedzibie R.O. 
obecni są teŜ przedstawiciele StraŜy Miejskiej jak równieŜ Dzielnicowy 
Policji z naszego osiedla. Obecność tych słuŜb znacznie ułatwia 
zarówno nam jak i mieszkańcom kontakt z funkcjonariuszami. 
Współpraca Rady zarówno ze StraŜą Miejską jak i z Komisariatem 
Policji Szczecin-Niebuszewo układa się dobrze i nie ogranicza się 
wyłącznie do poniedziałkowych dyŜurów. Wszystkie zgłaszane przez 
mieszkańców uwagi, interwencje i skargi przekazywane są na bieŜąco. 
Wszelkiego rodzaju inicjowane przez nas przedsięwzięcia równieŜ 
wspierane są  przez wymienione słuŜby. 

W miarę teŜ naszych kompetencji Rada Osiedla na bieŜąco 
przekazuje i interweniuje w odpowiednich instytucjach i słuŜbach 
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naszego miasta w sprawach bezpieczeństwa, porządku, ekologii i wielu 
innych zgłaszanych przez naszych mieszkańców.     
 

NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe stale współpracujemy z radnymi 
Rady Miasta z naszego okręgu, którzy w miarę swoich moŜliwości 
pomagają i uczestniczą w rozwiązywaniu trudnych problemów naszego 
osiedla, oraz słuŜą pomocą w organizowaniu przedsięwzięć 
zainicjowanych przez naszą Radę. 
Faktem oczywistym jest ścisła współpraca z Referatem Samorządów 
Osiedlowych Urzędu Miejskiego. 
 

Dobrze układająca się ścisła współpraca z WGKiOŚ UM i  
Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie dbającym o estetykę i 
wizerunek naszego osiedla uwidoczniona poprzez odpowiednią 
pielęgnację terenów zielonych przebiega bez zakłóceń. Nienagannym 
przykładem dobrej współpracy mogą być przedsięwzięcia o szerszym 
zasięgu, organizowane przez naszą radę, a wspierane przez WGKiOŚ 
UM ZUK takie jak na przykład akcja  „Sprzątanie Lasu”.  
Poszczycić się moŜemy dobrą współpracą z firmami działającymi na 
naszym osiedlu takimi jak: Spółka „Manhattan”, SM „Wspólny Dom”, 
DOD „System”, firmą „Sial”, cukiernią „Walaszyk”. 
 
W minionym roku sprawozdawczym działalności rady zrealizowane 
zostały następujące przedsięwzięcia : 
 

1. Na wniosek naszej rady w wyniku pozyskanych środków 
finansowych z Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Rady 
Miasta wykonane zostały prace modernizacyjne siatki 
zabezpieczającej pomiędzy boiskiem a basenem p-poz przy ul. 
Reja Naruszewicza, Heleny. Wykonane nowe maszty-słupy i 
przęsła w obramowaniu były pierwszym etapem prac. Ostatnim 
etapem będzie rozwieszenie siatki zabezpieczającej i zostanie to 
zrealizowany po przyznaniu na ten cel środków z KBiSP RM.  

2. We wrześniu 2007 r.  R.O. zorganizowała na terenie parku im. 
Kownasa plenerowy rodzinny festyn osiedlowy pod nazwą  
„PoŜegnanie lata ”, na którym wspaniale zaprezentowały się 
szkoły z naszego osiedla. Festyn cieszył się duŜą frekwencją oraz 
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zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców osiedla jak równieŜ 
ich rodziców i opiekunów. 

3. ZłoŜona z dzieci i młodzieŜ naszego osiedla druŜyna piłkarska 
wzięła udział w XII Turnieju piłkarskim o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta. W okresie zimowym druŜyna ta 
trenowała na sali gimnastycznej wynajmowanej odpłatnie a 
finansowanej przez naszą radę. 

4. Zorganizowana w okresie wakacyjnym wycieczka Pojezierzem 
Drawskim przeznaczona dla dzieci  spędzających wakacje w 
mieście cieszyła się bardzo duŜym zainteresowaniem i przyniosła 
im wiele radości. 

5. Wielbiciele grzybobrania mogli wziąć udział we wrześniowym 
wyjeździe na grzyby do  pięknych lasów Parku Krajobrazowego. 

6. Przy wsparciu MOPR zorganizowana została dla 190 dzieci z 
biedniejszych rodzin „Zabawa Mikołajkowa”, na której po 
obejrzeniu spektaklu (zaprezentowanego przez zawodowych 
aktorów) dzieci otrzymały przygotowane paczki ze słodyczami.  

7. Przy współudziale Spółki „Manhattan”, jak co roku przygotowana 
została „Wieczerza wigilijna” dla 120 osób starszych i samotnych 
z terenu naszego osiedla. Po wieczerzy uczestników 
obdarowaliśmy paczkami – upominkami. 

8. Jako współorganizatorzy, rada nasza wspierała imprezę 
środowiskową „Dzień Babci i Dziadka”, która odbyła 24 stycznia 
2008 roku w SP nr 69. 

9. Wraz ze SP nr 41  przystąpiliśmy do współ organizacji „IV 
Karnawałowego Przeglądu Zespołów Tanecznych” odbywających 
się w gmachu Teatru Polskiego.  

10. W siedzibie Rady Osiedla odbyło się spotkanie zorganizowane 
dla mieszkańców z Komendantem Komisariatu Szczecin – 
Niebuszewo Robertem Nowakiem, Kierownikiem Rewiru 
Dzielnicowych Bartoszem Łaski oraz inspektorem d/s nieletnich w 
sprawie zagroŜeń wśród nieletnich.  

11. Wspólnie z Komisariatem Policji Szczecin-Niebuszewo 
podejmujemy częste działania – przeglądy osiedla w celu 
zapewnienia poprawy  bezpieczeństwa na naszym terenie. 

12. Wzorem lat ubiegłych udostępniamy siedzibę Rady Osiedla 
Związkowi Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych na 
zebrania i spotkania okolicznościowe.  
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13. W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców sygnałami w 
sprawie rozwiązania problemu miejsc parkingowych w rejonie ulic 
Reja, Heleny, Naruszewicza, Ejsmonda, Rodziewiczówny i 
Karpińskiego, zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami tych 
ulic z W G K i O Ś UM , ZDiTM i Sekcją Ruchu Drogowego 
Policji. Na spotkaniu tym została przedstawiona sugerowana 
koncepcja  zmian organizacyjnych ruchu na tych ulicach, a 
mieszkańcy mogli  wyrazić swoje opinie. 

 
Ogrom jest potrzeb i problemów nurtujących nas jako radnych tego 
osiedla, jak równieŜ problemów nurtujących mieszkańców naszego 
osiedla. Przy tej okazji naleŜy wymienić tylko niektóre z nich, które 
Rada Osiedla ma na celu unormować i uporządkować podczas trwania 
naszej kadencji: 
 

1. Martwi nas zaprzestanie realizacji przez miasto rozpoczętej juŜ 
inwestycji - modernizacji boiska przy Gimnazjum nr 6 na ulicy 
Niemierzyńskiej 17.  

2. DąŜymy do spowodowania uprzątnięcia podwórka przy ul. 
Naruszewicza, Długosza, Niemcewicza po zlikwidowanym  
nieestetycznym garaŜowisku i doprowadzenia do jego 
zagospodarowania na cele rekreacyjne.  

3. Występujący  na naszym osiedlu brak oznakowanych ścieŜek 
rowerowych  wymaga tylko oznakowanie juŜ istniejących ścieŜek i 
wytyczenia nowych. Postępujące natęŜenie ruchu pojazdów staje się 
coraz większym zagroŜeniem dla rowerzystów i w tej sprawie 
wielokrotnie zwracaliśmy się do miasta.  

4. Staraniem naszym jest przystąpienie przez miasto do modernizacji 
i oświetlenia parczku przy ul. Św. Barbary. Konieczna jest tam jak 
najszybsza  zmiany nawierzchni ścieŜek na których podczas opadów 
tworzy się rozległe błoto. Proponujemy tu utwardzenie i wyłoŜenie 
ścieŜek np. kostką brukową. 

5. W celu zapewnienia młodzieŜy bezpiecznego zajęcia, w naszych 
zamierzeniach jest stworzenie osiedlowego klubu sportowego. 

6. Nieustannym problemem jest utrzymanie w czystości podwórek i 
naleŜytego zadbania o  tereny zielone wewnątrzosiedlowe, czyli 
systematyczne koszenie trawników, pielęgnację i przycinkę 
krzewów oraz drzew.  
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7. Staraniem naszym jest pomoc w porozumieniu się ZBilK-u ze 
wspólnotami mieszkaniowymi w sprawie przejęcia 
odpowiedzialności za podwórka wewnętrzne. Powinno odbyć się to 
na zasadach współpartnerskich w drodze umoŜliwienia wykupu 
gruntów przyległych na preferencyjnych zasadach. Konsekwencją 
takich posunięć będzie zwiększenie utrzymania porządku na 
podwórkach, przy śmietnikach i likwidacji problemu podrzucania 
śmieci z innych osiedli. 

8. Pragniemy zmobilizować  mieszkańców naszego osiedla będących 
jednocześnie właścicielami psów o regularne sprzątanie po swoich 
pupilach.  Apelujemy równieŜ do zarządców terenów o 
efektywniejsze zaznaczanie tej kwestii i zwrócenie większej wagi na 
ten problemu. 

9. DuŜym problem naszej Rady jest w szczególności sprawa nie 
rozwiązanej do tej pory zmiany nawierzchni boiska przy ulicy 
Heleny - Reja,  którego piaszczysta nawierzchnia jest niezmiernie 
uciąŜliwa dla mieszkańców zamieszkałych wokół tego boiska. 

10. Występujące w wielu punktach naszego osiedla 
rozpowszechnione kradzieŜe róŜnego rodzaju elementów 
metalowych wymagają stałej kontroli punktów skupu złomu i 
większej odpowiedzialności osób prowadzących te skupy. 

11. Dosyć istotną sprawą na naszym osiedlu są znaczne nierówności i 
dziury w wielu chodnikach, które utrudniają się poruszanie po nich 
osobom starszym oraz kobietom z wózkami. 

12. Sygnalizowany od dłuŜszego czasu problem parkujących 
samochodów wzdłuŜ ul. Kadłubka (od. ul. Niemcewicza do ul. 
Asnyka) w powaŜny sposób utrudniający przejście chodnikiem, jak 
równieŜ dogodny przejazd ulicą nie został do końca rozwiązany. 
Sugestia utworzenia miejsc parkingowych przy ośrodku MOPS 
została zrealizowana, to jednak parking ten przeznaczony jest tylko 
dla pracowników i niedostępny dla mieszkańców.  

13. Niezwykle istotnym problemem nie tylko naszego osiedla, ale i 
ogólnospołecznym jest narkotyzująca się na podwórkach młodzieŜ. 

14. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na naszym  
osiedlu waŜną sprawą, jest wspólna troska nas radnych, pozostałych 

mieszkańców i odpowiedzialnych słuŜb w zgłaszaniu i reagowaniu 
na wszelkiego rodzaju przejawy występujących nieprawidłowości i 
patologii.  



 7

Rada Osiedla obecnie,  jak co roku zgłasza sugestie i wnioski do 
BudŜetu Miasta, które dotyczą przeprowadzenia na naszym terenie 
niezbędnych prac inwestycyjnych. 
NajwaŜniejsze ze zgłaszanych wniosków to : 
 

1. Kompleksowy remont ulicy Niemierzyńskiej. 
2. Zainstalowanie świetlenia na ulicach - Cegielskiego, Marcina i 

Rynkowej. 
3. Wymiana nawierzchni i modernizacja ulic - Gdyńskiej, 

Lenartowicza, Zamoyskiego, Krasińskiego. 
4. Wytyczenie i oznakowanie ścieŜek rowerowych na osiedlu. 
5. Budowa schodów wiodących od ul. Kazimierza Królewicza do ul. 

1- go Maja i dalej do kościoła BoŜego Ciała. 
6. Kontynuacja powstania kompleksu boisk sportowych przy ul. 

Niemierzyńskiej 17. 
7. Pomoc w zagospodarowaniu i urządzeniu podwórek. 
8. Usytuowanie przy wjazdach na nasze osiedle map i tablic 

informacyjnych o osiedlu z zaznaczeniem najwaŜniejszych 
obiektów. 

9. Rewitalizacja zabytkowej części osiedla. 
10. Wyznaczenie terenów na garaŜowiska i parkingi. 
11. Modernizacja budynków zasobów gminnych przy ul. 

Krasińskiego od 95 do 97  
 

Jako radni Osiedla Niebuszewo-Bolinko obecnej kadencji jesteśmy 
otwarci na wszelkie uwagi, inicjatywy oraz pomysły płynące ze strony 
mieszkańców. Nie ukrywamy, Ŝe starania nasze nie zawsze mają odbicie 
w realizacji, planach i moŜliwościach budŜetowych miasta. Bardzo 
jednak dla nas motywujące i budujące jest zauwaŜanie naszej pracy, 
którą bezinteresownie poświęcamy  dla dobra mieszkańców i naszego 
osiedla. 
 
Pragniemy dodać, iŜ nie popularna obecnie praca społeczna jest 
niejednokrotnie niedoceniana, ale jako radni osiedla dołoŜyliśmy i 
dokładać będziemy wszelkich starań w dąŜeniu do poprawy 
bezpieczeństwa, ładu, porządku, estetyki i wizerunku naszego osiedla. 
 

Przewodnicząca 
Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko 

Teresa Jankowska 


