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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Żelechowa!
W Państwa ręce oddajemy pierwszy, informacyjny numer gazetki
osiedlowej „Żelechowa”. W kolejnych numerach postaramy się na bieżąco
informować Państwa o wydarzeniach, które będą miały miejsce na osiedlu
oraz o sprawach, którymi się będziemy zajmować. Czekamy na Państwa
opinie i uwagi dotyczące naszego osiedla. Prosimy o zgłaszanie
problemów, które Państwa nurtują i którymi wspólnie moglibyśmy się
zająć.
Obszar podległy Radzie Osiedla Żelechowa

Plany i zamierzenia Rady Osiedla
Rada Osiedla Żelechowa pragnie przyczynić się do tego, by osiedle stało
się dla mieszkańców przyjazne i bezpieczne. Podjęte zostaną próby
zmobilizowania instytucji działających w naszym mieście do ochrony
mieszkańców, dlatego też, z chwilą zaobserwowania wszelkich
nieprawidłowości, prosimy o bezpośredni kontakt z Radą Osiedla
(osobiście, pisemnie lub drogą mailową). Chcielibyśmy również zachęcić
przedsiębiorców z naszego terenu do współpracy z nami. Bardzo często
urzędnicy, działając w źle pomyślanym interesie urzędu a nie obywateli,
hamują rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta. Radni Osiedla
i współpracujący z nami Radni Rady Miasta Szczecin chcą, mogą
i powinni Państwu pomagać. Liczymy również na zaangażowanie
przedsiębiorców w nasze przedsięwzięcia (imprezy, festyny, akcje
i promocje).

Telefony alarmowe
Telefon alarmowy dla komórek: 112.
Policyjny telefon alarmowy: 997. Pogotowie Ratunkowe: 999.
Straż Pożarna: 998. Straż Miejska: 986.
Przemoc w rodzinie: Niebieska Linia - tel. (800) 1200 – 02.
Pogotowie Gazowe: 992. Pogotowie Energetyczne: 991. Pogotowie Wodno-
Kanalizacyjne: 994. Pogotowie Ciepłownicze: 993.
Biuro Informacji Miejskiej - tel.: 19491 (1,28 zł/minutę) - informacje
o wydarzeniach w mieście - 24 h: dyżurujące apteki i szpitale, informacje
o godzinach działania hipermarketów, kursy walut, adrersy punktów usługowych,
informacje o imprezach kulturalnych i sportowych, kluby, restauracje, puby.
Redakcja: Rada Osiedla Żelechowa, ul. Ostrowska 3/1, 71-751 Szczecin. Osoby
odpowiedzialne: Maria Jasińska i Alina Sukiennicka. Kontakt e-mailowy:
maria.s.jasinska@gmail.com; alasukiennicka@wp.pl
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Wiosną 2011 r. wybraliście nas Państwo po to, abyśmy reprezentowali
Was i działali w Waszym imieniu oraz wspierali i inicjowali pomysły, które
pozwolą nam wszystkim żyć lepiej i bezpieczniej. Jak się z nami
skontaktować? Najlepiej przychodząc osobiście do Rady Osiedla lub drogą
e-mailową na podane adresy.
Adres siedziby Rady Osiedla Żelechowa: ul. Ostrowska 3/1, tel./fax:
91 45-58-601. Dyżur: w każdy wtorek, w godz. 17.30-18.30.

Skład Rady Osiedla Żelechowa: 1. Alina Sukiennicka, Przewodnicząca. 2.
Franciszek Nowosielecki, Wiceprzewodniczący. 3. Jan Sikora, Wiceprzewodniczący. 4.
Maria Braun, Skarbnik. 5. Katarzyna Rogaczewska, Sekretarz. Członkowie Rady: 6.
Grażyna Dudzińska. 7. Maria Jasińska. 8. Patryk Jaskulski. 9. Beata Machowska.
10. Grażyna Pawlik. 11. Jolanta Sikora-Pogorzelska. 12. Henryk Tolak. 13.
Danuta Wardyn. 14. Wiesław Wojciechowski. 15. Mieczysław Zmitrowicz.

Krótki opis Osiedla
Żelechowa – to część miasta i osiedle administracyjne Szczecina położone
w dzielnicy Północ. Granicę obszaru stanowią: ul. Bandurskiego, ul. Wkrzańska,
potok Sienniczka, ul. Bogumińska, ogrody działkowe za ul. Hożą, tereny
przemysłowe przy ul. Widuchowskiej, rzeka Odra, ul. Gościsława, trasa kolejowa
Szczecin-Police, ul. Komuny Paryskiej. W skład osiedla Żelechowa wchodzi
również Sienno. Według danych z 4 maja 2010 r. w osiedlu na pobyt stały
zameldowanych było 14 013 osób. Pierwsze wzmianki o Żelechowej, jeszcze jako
samodzielnej miejscowości, pochodzą z XIII wieku. Pod koniec XIX w., na skutek
rozrostu miasta Szczecina, Żelechowa została do niego przyłączona. Dzielnica
dzieli się na dwie części, przedzielone ulicą Obotrycką: górną (położoną
po zachodniej części ul. Obotryckiej, w zabudowie której przeważają domy jedno-
i dwurodzinne, budowane od lat 70. XX wieku do dzisiaj) oraz dolną (położoną po
wschodniej części ul. Obotryckiej, gdzie przeważa zabudowa przedwojenna, domy
robotnicze z lat 20. i 30. XX wieku – w dużej części nieremontowane od tamtego
czasu). Nazwę Żelechowa wprowadzono urzędowo w 1946 r., zastępując
niemiecką nazwę Züllchow. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej Wikipedii poświęconej Żelechowej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelechowa

Zabytki i miejsca warte odwiedzenia na terenie Osiedla: 1). Cmentarz
przy ul. Ostrowskiej. 2). Dawny ratusz przy ul. Robotniczej 26. 3). Kościół
parafialny pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej. 4). Dawny dwór w Siennie,
obecnie pięknie odrestaurowany. 5). Dom Kombatanta
im. M. B. Spiechowicza.

W czym możemy Państwu służyć pomocą
Rada Osiedla stara się pomagać mieszkańcom Osiedla Żelechowa
w rozwiązywaniu problemów, które mieszkańcy przedstawiają Radnym podczas
dyżurów Rady we wtorki. Ponadto Rada Osiedla podejmuje inicjatywy i działania
na rzecz mieszkańców w celu integracji społeczności osiedlowej. Przykładem są
corocznie organizowane spotkania mikołajkowe dla dzieci oraz wigilijne
i wielkanocne dla emerytów, rencistów i osób samotnych, a także festyny
osiedlowe i wycieczki (np. dla dzieci podczas wakacji czy na grzyby).

Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Szczecin. Funkcje
radnych pełni się społecznie, bez wynagrodzenia. Rada Osiedla nie posiada
osobowości prawnej i czynności prawnych dokonuje na podstawie
pełnomocnictwa uzyskanego od Zarządu Miasta. Jest natomiast organem
uchwałodawczym i kontrolnym w sprawach dotyczących swojego osiedla.
Kadencja rady trwa cztery lata. Podstawowym zadaniem rady osiedla jest
reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla wobec organów miasta,
miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji
działających na terenie osiedla poprzez wnioskowanie i opiniowanie
wszelkich działań podejmowanych na osiedlu.
Rada Osiedla Żelechowa serdecznie zaprasza emerytów,
rencistów i osoby samotne na spotkanie z okazji Świąt
Wielkanocnych, które odbędzie się 3 kwietnia (wtorek) o godz.
17.00 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie, przy
ul. Komuny Paryskiej.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy wszystkim
mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym nasze osiedle
życzymy zdrowych, spokojnych, szczęśliwych chwil spędzonych
w gronie najbliższych.
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