Poznań, 17.12.2013 r.

Drodzy Goście! Szanowni Radni Rady Osiedla!
W dniu dzisiejszym spotykamy się już po raz trzeci, w obecnej czwartej kadencji na
Uroczystej XX Sesji Rady Osiedla.
Rok 2013 był kontynuacją remontów pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 17
"Ikarek" oraz remontów i modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół z Oddziałami
Sportowymi Nr 5, remontu infrastruktury drogowej, w tym chodników, rokiem
negocjacji z instytucjami mającymi wpływ na zrealizowanie zadań w 2014 roku
związanych z kompleksowym remontem ul. Sypniewo oraz chodnika wraz z zatoką
autobusową po północnej stronie ul. Głuszyna od drogi dojazdowej do bramy
gospodarczej bazy lotniczej (posesja 131) do ul. Babickiej.
W 2013 r. po raz drugi wzięliśmy udział w konkursie na dofinansowanie zadania pod
nazwą „ Zagospodarowanie działki nr 2/12, jako przyszłego parku miejskiego,
w rejonie „dawnego folwarku Głuszyna”
w Poznaniu”. Członkowie Komisji
„grantowej” po raz kolejny nie dostrzegli istoty tego zadania.
W 2013 roku mieliśmy do dyspozycji, naliczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Poznania, środki wolne w kwocie 362610 zł. Kwotę powyższą wydatkowaliśmy
w 99,8%. Ze środków finansowych będących w dyspozycji Rady Osiedla zostały
wykonane zadania w naszych placówkach oświatowych, między innymi takie jak:
- postawienie płotu wokół terenu Przedszkola nr 17 „Ikarek”
- zakupienie wyposażenia do dwóch sal oraz pomocy dydaktycznych dla
przedszkola
- montaż okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 53
- remont klas szkolnych oraz sanitariatów w budynku szkolnym
- modernizacja monitoringu szkolnego
Dofinansowaliśmy również:
- przedsięwzięcia kulturalne organizowane dla mieszkańców osiedla przez
Klub 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego wraz z Zespołem Szkół z Oddziałami
Sportowymi nr 5 (szkoda tylko, że frekwencja mieszkańców osiedla w tych
imprezach była bardzo niska)
- zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „Lotnik 1997” Poznań
z udziałem Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi
- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna oraz
kamery z czujnikiem ruchu dla Straży Miejskiej Referat Poznań- Nowe
Miasto.
Wśród zadań realizowanych przez osiedla wydatkowaliśmy środki finansowe na
opłaty za wodę do podlewania trawy na boiskach sportowych, opłaty za energię
elektryczną oraz diety.
Wykonanie prac agro-technicznych, porządkowych, tablic z regulaminami i znaków
informacyjnych oraz konserwację i przeglądy techniczne powierzyliśmy Zakładowi
Lasów Poznańskich poprzez Urząd Miasta. Współpraca ta nie ułożyła się tak
jakbyśmy sobie tego życzyli. Tylko dzięki Panu Tadeuszowi Jabłonce właścicielowi
firmy wielousługowej „Leta” zostały wykonane planowane prace agro-techniczne oraz
porządkowe na obiekcie sportowym. Zakład Lasów Poznańskich nie potrafił
w terminie wykonać określone zadania i je rozliczyć, a w szczególności swojego
podwykonawcę, tj. firmę Pana Tadeusza Jabłonki, która wszystkie zadania
wykonywała na własny koszt bez otrzymania środków finansowych za wykonanie

poszczególnych etapów prac. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować Panu
Tadeuszowi Jabłonce za podjęcie „ryzyka” wykonania prac nie mając pewności czy
zostaną one w terminie zapłacone.
Najwięcej środków finansowych przekazaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich.
Z zaplanowanych zadań w tym roku został wykonany chodnik przy ul. Sypniewo od
ul. Głuszyna do ul. Silniki (koszt ok. 48000 zł) oraz dokumentacja inwestorska
budowy chodnika i zatoki autobusowej po północnej stronie ul. Głuszyna od nr 131
do ul. Babickiej. W ZDM pozostało z tego roku na wykonanie chodnika i zatoki
autobusowej 122704 zł. Biorąc pod uwagę pozostałe środki finansowe oraz te do
przekazania w 2014 r. to Zarząd Dróg Miejskich na powyższy cel będzie dysponował
kwotą 174704 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota ok. 200000 zł. Zgodnie z
zapewnieniem inwestycja ta ma być rozpoczęta w pierwszym kwartale przyszłego
roku i zakończona 10 czerwca 2014 r.. Zostały również zamontowane kosze na
śmieci wzdłuż ul. Głuszyna.
Rada Osiedla przeprowadziła również przedsięwzięcia na rzecz seniorów. W imieniu
Rady Osiedla zadanie to realizowała radna Pani Stanisława Sezonowicz.
Podjęliśmy również problematykę funkcjonowania w warunkach naszego osiedla
ustawy o utrzymaniu czystości i zagospodarowania odpadów. Temu celowi służyły
zorganizowane przez Radę Osiedla spotkania zarządów wspólnot mieszkaniowych
i zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami GOAP oraz z panią Aldoną
Wesołowską właścicielem Firmy Astra.
Pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim Zarządom wspólnot mieszkaniowych
za pracę i podjęte działania na rzecz utrzymania czystości i porządku na terenie
wspólnot będących integralną częścią Osiedla.
W bieżącym roku przeprowadziliśmy 6 sesji roboczych, podjęliśmy 22 uchwały. Był to
rok, w którym dokonały się w składzie rady zmiany osobowe. Odeszła z naszego
grona w wyniku choroby następstwem, której była śmierć radna Pani Iwona
Witlewska. Opuściła nas również w wyniku zmian życiowych i zmiany miejsca
zamieszkania radna Pani Ewelina Wyleżoł. Nie mamy jednak wakatów w Radzie.
Zgodę na pracę w naszej jednostce pomocniczej miasta wyraziły kolejne osoby z listy
wyborczej Pani Anna Jędrzejczak-Jaszczyk i Pan Tadeusz Jaszczyk. Wszyscy radni
Rady Osiedla Głuszyna w tym roku dążyli do jak najlepszego wypełniania funkcji
przedstawicielskich wobec swych wyborców. Pełnili dyżury w siedzibie Rady,
spotykali się z wyborcami w ważnych sprawach osobistych i społecznych wyborców.
Słowa uznania kieruję do tych radnych Rady Osiedla, którzy swoją szczególną
aktywnością dążyli do rozwiązania wielu spraw naszego środowiska. Adresatem tego
uznania jest radny Kazimierz Gadomski - Przewodniczący Zarządu Osiedla, radny
Marek Moryson – członek Zarządu Osiedla, radny Krzysztof Stobieniecki –
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, radna Barbara Bartkowiak –
Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla, radna Stanisława Sezonowicz – członek Rady
Osiedla, radna Agata Gust – członek Rady Osiedla.
Ciężko byłoby zrealizować Radzie zadania bez udziału osób i firm, o których możemy
powiedzieć, że są od wielu już lat przyjaciółmi naszego Osiedla. Należą do nich m.
innymi:
- Pan Tomasz Lewandowski – Radny Rady Miasta Poznania
- Pani Danuta Łabuzińska – Kierownik Oddziału Nowe Miasto WWJPM
- Pani Agnieszka Szmigiel – nasz doradca i opiekun z Oddziału Nowe Miasto
- Pani Katarzyna Pietrzak – nasz nowy doradca i opiekun z Oddziału Nowe Miasto

- Pani Aldona Wesołowska – Właścicielka Firmy „Astra”
- Pan Kazimierz Skałecki – Z-ca Dyrektora ZDM
- Pan Jarosław Krzyżoszczak – Inżynier w ZDM
- Pan Leszek Cegłowski – Kierownik Robót Spółdzielni Rzemieślniczej BlacharskoInstalacyjnej w Poznaniu
- Pan Tadeusz Jabłonka – Właściciel Zakładu Wielousługowego „Leta”
- Pan Stanisław Barć – Właściciel Firmy „Barex” Usługi Wielobranżowe
- Pani Justyna Nowicka-Czarmojanczyk – Kierownik Klubu 31. Bazy Lotnictwa
Taktycznego
- Pani Anna Liebert – Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5
- Ochotnicza Straż Pożarna Poznań- Głuszyna
Serdecznie dziękuję za pomoc w zrealizowaniu przez Radę Osiedla planu pracy na
2013 rok.
Dzisiejszy dzień to okazja do podziękowania za całoroczną współpracę z instytucjami
działającymi na terenie odpowiedzialności Rady i Miasta. Dziękuję Dyrektorom
naszych placówek oświatowo-wychowawczych: Pani Annie Liebert i Pani Agacie
Gust za wzorowe kierowanie tymi placówkami, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głuszynie za pomoc udzielaną wszystkim poszkodowanym w wypadkach
drogowych i w walce z żywiołami, Policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto oraz
Straży Miejskiej z Referatu Poznań - Nowe Miasto za zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku, Księdzu Janowi Ciesiółce - Proboszczowi Parafii pw. Św. Jakuba
Większego Apostoła - za pracę duszpasterską i wspieranie duchowe działań Rady
Osiedla.
Rada Osiedla postanowiła wyróżnić:
„PODZIĘKOWANIEM”:
- Panią Agnieszkę Szmigiel – Oddział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
- Panią Justynę Nowicką-Czarnojanczyk – Kierownika Klubu 31. BLT
- Pana Tadeusza Jabłonkę – Właściciela Firmy „Leta”
- Ochotniczą Straż Pożarną Poznań-Głuszyna.
…
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Składam naszym Miłym Gościom
i Radnym oraz Mieszkańcom Osiedla Głuszyna najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności, dobrego zdrowia i wytrwałości w przezwyciężaniu spodziewanych i tych
niespodziewanych trudności życia codziennego w 2014 roku.
Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna
Henryk Kania

