
SPRAWOZDANIA  Z  DZIAŁALNOŚCI 

RADY  OSIEDLA  „MŁODYCH” 

ZA  ROK 2015  

 

 Rada Osiedla w składzie : 

1. Ewa  Skonieczna    -  Przewodnicząca 

2. Wiesława  Ciok      -  zastępca Przewodniczącej 

3. Małgorzata  Skonieczna  - sekretarz 

4. Arkadiusz Mizerski  - członek 

5. Henry  Gać    -  członek 

 

W 2015 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Osiedla, na których omawiane były 

najważniejsze sprawy mieszkańców. 

-  wśród nich tematem głównym była Inicjatywa Lokalna w ramach, której 

wystosowaliśmy wniosek do Urzędu Miasta o doświetlenie placu zabaw i 

boiska, 

- następnie akcja zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących przed 

delikatesami „Panorama”, 

- kolejne omawiane sprawy to uszkodzony próg zwalniający, jak również temat 

punktu bibliotecznego, 

- ważnym punktem rozmów była ocena pracy gospodarzy naszego osiedla, 

- propozycja dosadzeń krzewów na terenie osiedla to temat zasygnalizowany 

przez Administrację Osiedla, 

- zaproszenie na R.O. niezawodnych gości jak zawsze: radnego P. 

Lewandowskiego, komendanta Straży Miejskiej – p. Gawkowskiego oraz 

dzielnicowego p. Mariusza Rabiega, 

- z rozmów z radnym dowiedzieliśmy się, iż interweniował on w Urzędzie w 

sprawie wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Suwalnej oraz montażu 

ławek dla seniorów , 

- członkowie Rady Osiedla analizowali stan zadłużenia opłat czynszowych na 

poszczególnych blokach, 

- na uwagę zasługuje temat zorganizowanego turnieju piłki nożnej (służby 

mundurowe kontra mieszkańcy osiedla), 

- przy tej okazji podkreślę, iż organizacją zajął się radny P. Lewandowski, 

sponsoringiem p. D. Cybulski (właściciel sklepu PAT& PAT), a gościem 

honorowym był prezydent P. Zadrożny, 

- kolejny temat – montaż podzielników ciepła nie doszedł do skutku, 

- następna sprawa istotna w samej rzeczy to spotkania dla osób samotnych z 

okazji Świąt „Bożego Narodzenia” i „Wielkanocnych” oraz akcja „Lato w 

mieści” i „Zima w mieście”. 

Na koniec sprawozdania chcę podziękować członkom R.O. za współpracę i 

zrozumienie. 



A p. A. Mosakowskiej – kierownikowi Administracji za merytoryczne 

uporządkowanie naszych problemów i pomoc w ich rozwiązaniu. 

                                

                                              

                                                                                   Bardzo dziękuję. 

 

                                                                                   Przewodnicząca R.O. 

                                                                                   Skonieczna Ewa 


