
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNO ŚCI  RADY  OSIEDLA  

WIELGOWO-SŁAWOCIESZE-ZDUNOWO ZA ROK 2011  

 

 

 

 

Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze  od 01 stycznia do 22 maja  2011 
pracowała w składzie 15 osobowym: 

 
1. Abramczuk Bogusław 
2. Bierejszyk Alicja 
3. Biernacik Janusz 
4. Bułka Lesław 
5. Falkowski Henryk 
6. Kamola – Cieślik Małgorzata 
7. Lechowicz Ireneusz 
8. Malczewski Jacek 
9. Pastuszak Edward 
10. Rosiak Alicja 
11. Sala Ireneusz 
12. Sokołowski Tomasz 
13. Szczepańska Teresa 
14. śytkiewicz Tomasz 
15. śerebecki Wojciech 

 
 
Radzie przewodniczył w tym okresie Pan Jacek Malczewski, Zastępcą 

Przewodniczącego był Pan Henryk Falkowski. Członkami Zarządu byli : Pani Teresa 
Szczepańska - Skarbnik RO i Pan Tomasz śytkiewicz - Sekretarz RO.  

 
 
Zgodnie ze Statutem w Radzie działała Komisja Rewizyjna, w skład której 

wchodzili: 
 

1. Lesław Bułka – Przewodniczący,  
2. Małgorzata Komola-Cieślik – Członek,  
3. Alicja Rosiak - Członek  

 
 

Rada Osiedla -Wielgowo -Sławociesze -Zdunowo  
Ul. Bałtycka 35A/1, 70-880 Szczecin 
tel. kom. 501 551 429 

falpol7@wp.pl  www.osiedla.szczecin.pl  
Urząd Miasta Szczecin  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 226, +4891 422 24 36, fax +4891 42 45 231 

rada@um.szczecin.pl -  www.szczecin.pl 



 

 

 

 W dniu 22 maja 2011 roku odbyły się wybory do rad osiedlowych. W naszym 
okręgu Nr 2 w głosowaniu wzięło udział 267 wyborców na 3050 uprawnionych, co 
stanowiło 12,03 %. Jest to czwarty co wielkości wynik frekwencji po takich osiedlach 
jak: Głębokie-Pilichowo (21,82%), Międzyodrze Wyspa Pucka (19,71%), Kijewo 
(14,99%). Średnia frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 3,17 %.  

 

Dziękujemy mieszkańcom za zaangaŜowanie i obywatelską postawę. 

 

Na kadencję 2011-2015 zostali wybrani następujący członkowie: 

- śerebecki Wojciech (180 głosów) 
- Malczewski Jacek (130 głosów) 
- Sokołowski Tomasz (130 głosów) 
- Rosiak Alicja (111 głosów) 
- Szczepańska Teresa (103 głosy) 
- Abramczuk Bogusław (98 głosów) 
- Jaszke Janusz (97 głosów) 
- śytkiewicz Tomasz (94 głosy) 
- Sala Ireneusz (87 głosów) 
- Kondziała Jacek (83 głosy) 
- Aloksa Krzysztof (72 głosy) 
- Falkowski Henryk (72 głosy) 
- Piasecki Waldemar (38 głosów) 
- Cerzniewska Dagmara (36 głosów) 
- Hajduk Ireneusz (30 głosów) 
 

Podczas pierwszego spotkania Rady Osiedla został wybrany Zarząd, w skład 
którego weszli: 
 
Falkowski Henryk – przewodniczący 
Malczewski Jacek – wiceprzewodniczący 
Szczepańska Teresa – skarbnik 
Aloksa Krzysztof – sekretarz 
Cerzniewska Dagmara – członek 
 

Została teŜ wybrana Komisja Rewizyjna, w skład której weszli:  
 

- Piasecki Waldemar 
- Sala Ireneusz 
- Kondzioła Jacek. 
 



 

 

  
 

 DyŜury radnych odbywały się w kaŜdy wtorek od godziny 18.00 do 19.00. 
Wtedy to mieszkańcy naszych osiedli zgłaszali swoje wnioski i petycje. Zdecydowaną  
większość spraw stanowiły prośby o utwardzenie i remonty dróg na naszych 
osiedlach. 
  
 Zebrania Rady odbywały się cyklicznie we wtorki co dwa tygodnie (lub 
częściej, jeśli zachodziła taka konieczność),  w siedzibie Rady Osiedla przy  
ul. Bałtyckiej 35A,  o godzinie 19.00. Od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r. 
przeprowadzone zostały łącznie 24 posiedzenia, a takŜe kilkanaście spotkań samego 
Zarządu. W okresie sprawozdawczym Radni podjęli 21 uchwał dotyczących m.in.:  
wydania opinii o dzierŜawę gruntów miejskich leŜących na terenie działania rady, 
organizacji festynów, zakupu nowych urządzeń zabawowych na place zabaw i ich 
konserwacji. Rada Osiedla wystąpiła równieŜ z wnioskiem do Rady Miasta Szczecin 
o zmianę nazwy z ,,Rada Osiedla Wielgowo-Sławociesze” na ,,Rada Osiedla 
Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo”.  
 

 

 

Przedmiotem obrad Rady były ponadto sprawy dotyczące m. in.: 
 

1. przyjęcia planu budŜetu Rady Osiedla na 2011 r. 
2. przygotowania załoŜeń do zadań inwestycyjnych niezbędnych do wykonania 

na terenie naszych osiedli oraz opiniowanie załoŜeń do wieloletniego planu 
inwestycyjnego Szczecina. 

3. spraw bieŜących (przygotowanie posiedzeń ogólnych, sprawy wpływające do 
Rady, przyjmowanie mieszkańców, rozpatrywanie wpływających spraw, 
wniosków i problemów mieszkańców). 

4. opiniowania wniosków lokalizacyjnych. 
5. ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Wielgowa w sprawie 

wykonania węzła komunikacyjnego „Tczewska” w celu przeniesienia ruchu 
pojazdów wielkogabarytowych ( w tym łatwopalnych i wybuchowych) z terenu 
osiedla. 

6. pozyskania środków w konkursie Komisji Rady Miasta Szczecin ds. Inicjatyw 
Społecznych na budowę boiska na terenie rekreacyjno-sportowym przy  
ul. Drwali. 

7. wydatkowania środków finansowych z budŜetu Rady na organizację pracy 
Rady. 

8. przekazania środków finansowych na zakup nagród dla dzieci i młodzieŜy 
biorących udział w II Festiwalu Języka Niemieckiego współorganizowanym 
przez Radę Osiedla. 

9. pomocy przy organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka, „Mikołajek” przez 
Oratorium Salezjańskie przy Parafii  P.W. Świętego Michała Archanioła w 
Wielgowie. 

  



 

 

Na nasze spotkania zapraszaliśmy dyrektorów: wydziałów Urzędu Miejskiego, 
Zakładu Usług Komunalnych, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, przedstawicieli 
Policji i StraŜy Miejskiej. Częstymi gośćmi byli teŜ mieszkańcy naszych osiedli.  

W zebraniach uczestniczył Radny Rady Miasta Pan Władysław Dzikowski, 
który zawsze słuŜył radą i pomocą w załatwianiu wielu spraw z zakresu prac rady. 
  

W 2011 roku Rada interweniowała i monitowała w urzędach w sprawach 
najwaŜniejszych dla naszego osiedla, z którymi borykamy się jako mieszkańcy od 
zawsze. A były to sprawy związane z kanalizacją, utwardzeniem i oświetleniem ulic, 
budową chodników, poprawą bezpieczeństwa i estetyki osiedla.  
  

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego utwardził następujące ulice: Śpiewną, 
Dzikiej RóŜy, Owsianą, Stary Szlak, Magnoliową.  

Oświetlono ul. Nieśmiałą, postawiono 2 lampy na ul. Sasanki i 1 lampę na ul. 
Śpiewnej. 
 W 2011 roku zrekultywowano ponad 11 km rowów melioracyjnych na naszym 
osiedlu. Dzięki tym pracom nastąpiło częściowe obniŜenie poziomu  wód 
gruntowych. 
  

Nie moŜemy zapomnieć o pracownikach interwencyjnych ZDiTM to oni 
pokazali swoją pracą, Ŝe nasze osiedle, moŜe być czyste i ładne. 
  

NajwaŜniejszym wydarzeniem integracyjnym mieszkańców naszych osiedli był 
festyn „PoŜegnanie Lata”, który odbył się w dniu 3 września 2011 roku. Ta cykliczna, 
impreza cieszy się bardzo duŜym zainteresowaniem, a dzięki pomocy mieszkańców, 
olbrzymiemu zaangaŜowaniu naszych hojnych sponsorów i miejscowych darczyńców 
(którym równieŜ bardzo serdecznie przy tej okazji dziękujemy), jest organizowana z 
coraz większym rozmachem i na coraz wyŜszym poziomie.  
  

BudŜet zaplanowany na rok 2011 zrealizowano zgodnie z planem. Rozliczenie 
finansowe przygotowane przez Skarbnika Rady, zbadała Komisja Rewizyjna Rady 
Osiedla Wielgowo-Sławociesze, zostało potwierdzone w Urzędzie Miasta i jest do 
dyspozycji osób zainteresowanych (wraz z innymi dokumentami) w siedzibie rady 
osiedla. 
  

Kończąc niniejsze sprawozdanie pragniemy teŜ podziękować wszystkim byłym 
i obecnym Członkom Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze za dobrze wykonaną,  
bezinteresowną pracę na rzecz naszych osiedli,  pracownikom poszczególnych 
Wydziałów Urzędu Miasta,  Paniom z Referatu Samorządów Osiedlowych Biura 
Rady Miasta za to, Ŝe zawsze mogliśmy liczyć na ich pomoc, słuŜbom miejskim,  
straŜy, policji,  spółkom komunalnym, za zrozumienie naszych potrzeb oraz  
mieszkańcom za zgłaszane uwagi, opinie i zainteresowanie sprawami osiedla. 
  

 

Szczególne podziękowania naleŜą się Panu Ryszardowi Wojniuszowi, który 
jest właścicielem i redaktorem strony internetowej www.wielgowo.pl. To dzięki jego 



 

 

zaangaŜowaniu i uprzejmości moŜemy być w kontakcie z mieszkańcami, 
a mieszkańcy na bieŜąco śledzą co dzieje się na osiedlu.                                                                                      
   

 Henryk Falkowski 
                Przewodnicz ący Rady 
 

                                                                            

        
  


