Poznań, 19.12.2014 r.
Drodzy Goście! Szanowni Radni Rady Osiedla!
W dniu dzisiejszym spotykamy się po raz czwarty w bieżącej kadencji na XXVI Sesji Rady Osiedla.
Najważniejszymi zadaniami w 2014 roku dla Rady Osiedla Głuszyna były: kompleksowy remont ul.
Sypniewo oraz budowa chodnika wraz z zatoką autobusową po północnej stronie ul. Głuszyna.
Zadanie budowy chodnika wraz z zatoką autobusową zostało zrealizowane, natomiast na ul.
Sypniewo pozostały do wykonania chodniki, które, jak zapewnia Zarząd Dróg Miejskich, zostaną
wykonane wiosną 2015 roku. Rok 2014 był także kontynuacją remontów oraz budowy płotu i bramy
w Przedszkolu Nr 17 "Ikarek", remontów i modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół z Oddziałami
Sportowymi Nr 5.
W 2014 r. po raz trzeci wzięliśmy udział w konkursie na dofinansowanie zadania pod nazwą
„Wykonanie dokumentacji projektowej przyszłego parku miejskiego w rejonie „dawnego folwarku
Głuszyna” w Poznaniu na działce nr 2/12”. Zadanie to po raz kolejny nie uzyskało wymaganej ilości
punktów przy rozpatrzeniu przez członków Komisji.
Złożyliśmy również wniosek konkursowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie
budowy ciągu pieszo-rowerowego w roku 2015 pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego
w pasie drogowym ul. Daszewickiej od ul. Głuszyna do granicy miasta Poznania”. Wniosek ten został
rozpatrzony pozytywnie. Mam nadzieję, że ZDM w odpowiednim czasie zrealizuje powyższe zadania.
W 2014 roku mieliśmy do dyspozycji, naliczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, środki
wolne w kwocie 400743 zł. Kwotę powyższą wydatkowaliśmy w 99 %. Ze środków finansowych
będących w dyspozycji Rady Osiedla zostały wykonane zadania w naszych placówkach oświatowych,
między innymi takie jak:
Przedszkole Nr 17 „Ikarek”
- postawienie płotu oraz nowej bramy
- zakupienie mebli do sal oraz pomocy dydaktycznych
- wymiana drzwi wewnętrznych
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5
- remont sali dydaktycznej oraz stołówki w budynku szkolnym
- dofinansowanie remontu części dachu oraz kominów wentylacyjnych i rynien na budynku szkolnym
i Schronisku Młodzieżowym nr 1
- modernizacja skoczni
- remont kotłowni (kontynuacja ubiegłoroczna)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.
Zorganizowaliśmy również dla Seniorów mieszkańców osiedla prelekcje związane z ochroną zdrowia,
gimnastykę zdrowotną, warsztaty muzyczne, kurs komputerowy oraz zajęcia rekreacyjne.
Przedsięwzięcie to było pilotowane przez radną Stanisławę Sezonowicz.
Przekazaliśmy środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Poznań-Głuszyna oraz gadżetów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych dla Straży
Miejskiej Referat Poznań- Nowe Miasto. Przekazaliśmy środki finansowe dla Komisariatu Policji
Poznań- Nowe Miasto na zakup kotary do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz zakup sprzętu
informatycznego .
Wśród zadań realizowanych przez osiedle wydatkowaliśmy środki finansowe na opłaty za wodę do
podlewania trawy na boiskach sportowych, opłaty za energię elektryczną oraz diety. Wykonaliśmy
modernizację toru rowerowego. Prace agro-techniczne, porządkowe oraz remontowe na obiekcie

OSiR Głuszyna zostały zrealizowane przez Pana Tadeusza Jabłonkę, właściciela firmy wielousługowej
„Leta”. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Panu Tadeuszowi Jabłonce za należyte
wykonanie wszystkich prac, zarówno tych planowanych jak i tych doraźnych wymagających
natychmiastowej interwencji, spowodowanych przez niezidentyfikowanych wandali dewastujących
obiekt sportowy.
Dobrze współpracowaliśmy z Zarządem Dróg Miejskich. Wykonane zostały prace związane
z wyrównaniem nawierzchni ulicy dojazdowej do przedszkola, budową chodnika wraz z zatoką
autobusową po północnej stronie ul. Głuszyna oraz wykonaniem projektu inwestycyjnego budowy
chodnika i zatoki autobusowej po południowej stronie ul. Głuszyna (od ul. Babickiej do posesji nr 127
i schroniska młodzieżowego). Dzięki wsparciu naszego wniosku przez ZDM, dotyczącego budowy
ciągu pieszo-rowerowego na ul. Daszewickiej, w 2015 roku właśnie ZDM będzie realizował to zadanie.
Możemy być usatysfakcjonowani współpracą z firmą AQUANET, która uwzględniła nasze prośby
i propozycje przekazane w czasie spotkań w 2012 i 2013 roku i wykonała wielkie przedsięwzięcie
inwestycyjne jakim jest niewątpliwie budowa instalacji sanitarnej na ul. Sypniewo i ul. Głuszyna.
Nie zrealizowaliśmy zadania polegającego na wykonaniu instalacji elektrycznej i montażu słupów
oświetleniowych na obiekcie OSiR Głuszyna. Mimo zgromadzenia dokumentacji potrzebnej do
wniosku inwestycyjnego i przyjęcia go przez Wydział Urbanistyki i Architektury, nie został on
zakończony wydaniem pozwolenia na budowę. Obecnie jesteśmy na etapie gromadzenia
dodatkowych dokumentów potrzebnych WUiA do wydania zgody na budowę. Sprawę prowadzi
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta wraz z Zarządem Osiedla. Składamy
podziękowanie Panom Henrykowi i Przemysławowi Nowaczykom, właścicielom firmy Novel Instalacje
Elektryczne, za wykonanie dokumentacji technicznej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zadanie
zostanie wykonane.
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 panią
Aldoną Wesołowską reprezentującą Firmę Astra.
Wiele czasu poświęciliśmy ul. Ożarowskiej, będącej od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku
przedmiotem starań instytucji osiedlowych i wybranych radnych, w celu zbudowania odcinka ok.
1200 m tej ulicy. Mimo odbytych trzech spotkań z zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Mirosławem
Kruszyńskim, przedstawienia Jemu argumentów merytorycznych i społecznych potwierdzających
konieczność jej budowy, informacji związanej z jakąkolwiek decyzją nie otrzymaliśmy.
Pragniemy podziękować wszystkim zarządom wspólnot mieszkaniowych za pracę i podjęte działania
na rzecz utrzymania czystości i porządku na terenie wspólnot będących integralną częścią Osiedla.
Tak jak w całym kraju również na terenie naszego Osiedla zostały przeprowadzone Wybory
Samorządowe. Niska frekwencja naszych mieszkańców w wyborach ( 1290 osób, tj. 39,15%
uprawnionych do głosowania) spowodowała, że nasz kandydat desygnowany przez Radę Osiedla do
ubiegania się o mandat radnego Rady Miasta Poznania - Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna
Henryk Kania nie uzyskał odpowiedniej ilości głosów. Tym samym ograniczyliśmy sobie jako
mieszkańcy możliwości wpływania na decyzje władz Miasta w naszych sprawach lokalnych.
Pragniemy jednak podziękować wszystkim mieszkańcom naszej społeczności lokalnej za udział w
wyborach.
W przyszłym roku 22 marca odbędą się wybory do rad osiedlowych. Zegar wyborczy zostanie
włączony w trzeciej dekadzie stycznia 2015 roku. Każdy pełnoletni mieszkaniec Osiedla Głuszyna ma

prawo zgłosić swoją kandydaturę ubiegania się o mandat radnego Rady Osiedla. Prosimy już dzisiaj
zastanowić się nad swoim udziałem w pracach Rady.
W bieżącym roku przeprowadziliśmy 6 sesji roboczych, podjęliśmy 28 uchwał. 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 kierujemy do tych radnych Rady Osiedla, którzy swoją szczególną aktywnością dążyli
do rozwiązania wielu spraw naszego środowiska. Adresatem tego uznania są: radny Henryk Kania –
Przewodniczący Rady Osiedla, radny Kazimierz Gadomski - Przewodniczący Zarządu Osiedla, radny
Krzysztof Stobieniecki – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, radna Barbara Bartkowiak –
Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla, radny Marek Moryson – członek Zarządu Osiedla, radny Janusz
Kujawa - członek Zarządu Osiedla, radna Stanisława Sezonowicz, radna Agata Gust, radna Zofia Mac,
radny Piotr Górecki – członek Zarządu Osiedla.
Rada Osiedla Głuszyna w tym roku była wspierana przez osoby i firm, o których szczerze możemy
powiedzieć, że są przyjaciółmi naszego Osiedla. Należą do nich m. innymi:
- Pan Tomasz Lewandowski – Radny Rady Miasta Poznania
- Pan Mariusz Wiśniewski – obecnie Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
- Pani Katarzyna Hoffman – nasz doradca i opiekun z Oddziału Nowe Miasto
- Pani Aldona Wesołowska – Właścicielka Firmy „Astra”
- Pan Grzegorz Bubula – Naczelnik Wydziału Inwestycji ZDM
- Pan Jarosław Krzyżoszczak – Inżynier Wydziału Utrzymania Dróg w ZDM
- Pan Leszek Cegłowski – Kierownik Robót Spółdzielni Rzemieślniczej Blacharsko- Instalacyjnej
- Pan Tadeusz Jabłonka – Właściciel Zakładu Wielousługowego „Leta”
- Pan Henryk Nowaczyk i Pan Przemysław Nowaczyk – Firma Novel Instalacje Elektryczne
- Pan Stanisław Barć – Właściciel Firmy „Barex” Usługi Wielobranżowe
- Pan Lech Sobkowiak – Firma instalacje CO, Wod.-Kan., Gaz
Serdecznie dziękujemy za pomoc w zrealizowaniu przez Radę Osiedla planu pracy na 2014 rok.
Dzisiejszy dzień to okazja do podziękowania za całoroczną współpracę z instytucjami działającymi na
terenie odpowiedzialności Rady i Miasta. Dziękujemy Dyrektorom naszych placówek oświatowowychowawczych: Pani mgr inż. Annie Liebert i Pani mgr 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 Katarzynę Hoffman – Oddział Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Składamy 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 2015 roku.
Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna
Henryk Kania

