
Sprawozdanie z działalności członków Rady Osiedla Żelechowa 

za lata 2011 – 2015 (VI kadencja) 

 
      
     Wiosną 2011 r. szósty raz mieszkańcy Żelechowej wybrali 15 członków Rady Osiedla. 

Po ukonstytuowaniu się na początku czerwca 2011 r. Rada pracowała w następującym 

składzie: 

zarząd - 

- przewodnicząca R. O. – Alina Sukiennicka; 

- wiceprzewodniczący R. O. – Jan Sikora; 

- wiceprzewodniczący R. O. – Franciszek Nowosielecki;  

- sekretarz R. O. – Katarzyna Rogaczewska; 

- skarbnik R. O. – Maria Braun; 

członkowie - 

Grażyna Dudzińska, Maria Jasińska, Patryk Jaskulski, Beata Machowska, Grażyna Pawlik, 

Jolanta Sikora-Pogorzelska, Henryk Tolak, Danuta Wardyn, Wiesław Wojciechowski  

i Mieczysław Zmitrowicz. Już na początku kadencji z pracy radnego zrezygnował Patryk 

Jaskulski. 

      Mandat rady osiedla jest funkcją społeczną, tylko przewodnicząca otrzymywała dietę  

w kwocie 280,87 zł miesięcznie.  

       

      Podstawowym zadaniem R. O. Żelechowa było reprezentowanie interesów mieszkańców 

osiedla. 

      Zebrania członków R. O. odbywały się co 3 – 4 tygodnie. Podczas posiedzeń 

podejmowane były decyzje, wnioski i uchwały. W celu utrzymania stałej łączności  

z mieszkańcami członkowie Rady pełnili dyżury w każdy wtorek, w godz. 17.30 – 18.30  

w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Ostrowskiej 3/1. 
       

      Do najistotniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada, należały m.in.: 

- opiniowanie licznych pism i wniosków (głównie dotyczących dzierżawy i sprzedaży 

gruntów), z uprzednim rozeznaniem celowości pozytywnego lub negatywnego 

załatwienia tych spraw; 

- występowanie do wydziałów Urzędu Miasta Szczecin i innych organów oraz 

jednostek pomocniczych U. M. z różnymi wnioskami w celu zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców osiedla, dotyczących np.: usunięcia dzikich wysypisk śmieci, naprawy 

chodników, ustawienia wiat na przystankach, koszenia trawy, itp.;  

- szczegółowe omawianie spraw, z jakimi zgłaszali się mieszkańcy; 

- organizowanie i współorganizowanie (wspólnie z instytucjami, organizacjami  

i szkołami działającymi na osiedlu) licznych imprez kulturalno–sportowych, np.: 

konkursów; zawodów sportowych; festynów rodzinnych; spotkań dla emerytów,            

rencistów i osób samotnych; wyjść do kina; wycieczek dla mieszkańców, dzieci  

i młodzieży czy wyjazdów na grzyby. 

 

      Najwięcej opinii Rada Osiedla wydała w sprawie dzierżawy i sprzedaży gruntów,  

inwestycji czy zagospodarowania przestrzennego terenów. Czasami zgłaszały się do Rady 

osoby potrzebujące pomocy finansowej, ale rada osiedla nie jest statutowo upoważniona do 

udzielania bezpośredniej pomocy finansowej. Jednak nie można było pogodzić się z trudną  

(a często wręcz tragiczną) sytuacją materialną wielu mieszkańców osiedla, dlatego Rada 

organizowała spotkania świąteczne dla emerytów, rencistów i osób samotnych czy imprezy 

mikołajkowe dla dzieci i młodzieży.  



     W ciągu 4 lat VI kadencji Rada Osiedla Żelechowa organizowała i współorganizowała 

stałe,  coroczne, cykliczne przedsięwzięcia integracyjne: 
- osiedlowe festyny rodzinne (wiosenne, letnie, jesienne, z okazji Dnia Dziecka) – Festyn 

Krzysztofiański (z Parafią pw. św. Krzysztofa), Dzień Dziecka (z Zespołem Szkół nr 5, 

Szkołą Podstawową nr 42, Szkołą Podstawową nr 18); 

- Wielki Żelechowski Wiosenny Festyn Rodzinny (z Zachodniopomorskim Centrum 

Edukacyjnym) - z atrakcyjnymi nagrodami i nagrodą główną – biletem na EURO 2012 (mecz 

Polska – Rosja); 

- miejski festyn ze Strażą Miejską w Szczecinie;  

- Spotkania Wigilijne i Spotkania Wielkanocne dla emerytów, rencistów i osób samotnych; 

- mikołajki – dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli położonych na 

terenie osiedla (Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 18, Zespół Szkół nr 5, 

Przedszkole Publiczne nr 77, Gimnazjum nr 5,  Zachodniopomorskie Centrum Edukacji 

Morskiej i Politechnicznej) – zakup słodyczy i biletów do kina oraz słodyczy na potrzeby 

imprezy miejskiej „Iskierka radości”; 

- jesienne wyjazdy dla mieszkańców na grzyby; 

- wiosenne wycieczki dla mieszkańców - Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, Ośrodek 

Wypoczynkowy „Kiełbicze”; 

- wakacyjne wycieczki dla dzieci i młodzieży – Fort Gerharda w Świnoujściu, Bałtycki Park 

Dinozaurów we Wrzosowie, „Dziki Zachód” w Zieleniewie, „Piracka Przygoda”  

w Kołobrzegu. 

     W tym roku (2015 r.) na koniec kadencji odbędą się następujące imprezy:  

- Spotkanie Wielkanocne dla emerytów, rencistów i osób samotnych – 30 marca; 

- wyjście dla mieszkańców do Teatru Współczesnego na spektakl „Szkoła żon” – 11 i 12 

kwietnia (zakupiono 180 biletów); 

- wyjście dla dzieci i młodzieży do kina „Helios” na film pt. „Dom”. 

 

     Dzięki funduszom zarezerwowanym w budżecie miasta Szczecin, na skutek wielokrotnego 

wnioskowania przez Radę Osiedla, udało się zrealizować następujące działania 

inwestycyjne: 

- zbudowanie placu zabaw w Parku Brodowskim;  

- modernizacja i utrzymanie placu zabaw przy ul. Studziennej – Żelaznej; 

- powstanie mini siłowni w parku przy ul. Hożej – Wendeńskiej; 

- utworzenie od ul. Robotniczej do centrum miasta dwóch linii zwykłych komunikacji 

autobusowej; 

- przebudowa skrzyżowania ul. Obotrycka – Hoża i zainstalowanie sygnalizacji świetlnej; 

- ufundowanie kamienia i tablicy upamiętniającej dawny cmentarz niemiecki  

w Parku Brodowskim przy ul. Słowiczej; 

- ustawienie wiat przystankowych – ul. Kormoranów/Krucza, Szczerkowa, Thugutta, 

Studzienna, Hoża/Żelazna; 

- rozpoczęcie i zakończenie I etapu zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy 

ul. Żelaznej – Wendeńskiej – Hożej”. 

 

Zamierzenia na nadchodzącą kadencję RO – 2015 – 2019: 

- zakończenie II i III etapu inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy ul. Żelaznej – 

Wendeńskiej – Hożej”; 

- utworzenie parku na terenie po byłym cmentarzu niemieckim przy ul. Ostrowskiej - 

uprzątnięcie płyt nagrobkowych, odnowienie pomnika, oświetlenie terenu;  



- dalsze porządkowanie i zagospodarowanie obrzeży Parku Brodowskiego, głównie przy ul. 

Słowiczej – budowa mini siłowni i miejsc postojowych, utworzenie ogrodzonego wybiegu dla 

psów; 

- modernizacja Stawów Bliźniaczych przy ul. Studziennej; 

- oświetlenie parku przy ul. Hożej;    

- budowa nawierzchni ulic: Ostrowska – Bogumińska (wzdłuż byłego cmentarza) oraz 

Wendeńska;  

- przegląd, naprawa i ułożenie nowego chodnika po obu stronach jezdni wzdłuż ul. 

Grzymińskiej – od ul. Ludowej do ul. Żelaznej;  

- naprawa i modernizacja nawierzchni ulic: Hoża, Łączna, Gęsia, Kresowa, Bociania, Zięby, 

Żurawia, Axentowicza, Liściasta, Piaskowa, Żabia, Roentgena, Wycieczkowa, Krańcowa, 

Warnawska, Piańska, Cienista;  

- budowa parkingu u zbiegu ulic Gęsia – Zbyszka z Bogdańca (na potrzeby kibiców 

pobliskiego stadionu);  

- naprawa chodników na ul.: Sokoła, Roentgena, Kormoranów, Obotrycka, Krucza, Hoża (od 

Zespołu Szkół nr 5 do ul. Wendeńskiej), Żabia;  

- uporządkowanie terenu przy ul. Gościsława;  

- modernizacja mini boiska przy ul. Axentowicza (na obrzeżach Parku Brodowskiego) oraz 

odtworzenie mini boiska sportowego przy nowym placu zabaw w Parku Brodowskim;  

- wykonanie pasów na jezdni ul. Oliwkowa – Obotrycka. 

 

     Na wielu ulicach (na wniosek Rady Osiedla) przeprowadzane są co pewien czas przez 

pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta prace porządkowe. W ramach tych prac 

interwencyjnych usuwane są ogromne ilości gruzu, śmieci i innych odpadów. Niestety, 

niektórzy mieszkańcy ciągle zaśmiecają osiedle, tworząc wciąż nowe wysypiska śmieci. Na 

pewno można by było tego uniknąć, gdyby na ulicach zostały rozmieszczone kontenery na 

odpady wielogabarytowe finansowane przez Urząd Miasta. 

             

     Tak oto w ogólnym zarysie przedstawia się działalność R. O. Żelechowa VI kadencji (lata 

2011 – 2015). Czy zrobiono dużo, czy mało – mieszkańcy osądzą podczas nadchodzących 

wyborów.  

     

     Członkowie Rady Osiedla Żelechowa dziękują wszystkim mieszkańcom, swoim 

wyborcom, za okazane zaufanie i wyrozumiałość. 

 

 

 

 

Szczecin, 31 marca 2015 r.                                   Przewodnicząca R. O. - Alina Sukiennicka 


