
Spotkanie z mieszkańcami 09.02.2017,  

 

Spotkanie otworzył Przewodniczący Jan Nykiel 

 

Lista obecności w osobnym załączniku, 

Pan Jan podkreślił zaproszenie władz miejskich, którzy jednak nie przybyli na nasze 

spotkanie. Szczególnie mogło to być ważne w aspekcie przebudowy węzła komunikacyjnego 

Głębokie. Była to także szansa na konfrontacje sprawozdawczości z oczekiwaniami 

mieszkańców.  

Plan: 

-krótkie sprawozdanie, 

- następnie Pani Iwona Trzaska przedstawi układ komunikacji i analizę tego skrzyżowania 

Został przedstawiony skład Rady Osiedla. Rada osiedla miała 15 protokołowanych 

posiedzeń oraz 1 zarządu. Rada Osiedla podjęła 11 uchwał oraz 1 uchwałę zarządu. Odbyły 

się także inne spotkania bez quorum. 

Rada Osiedla powołała Komisję Ochrony Środowiska – Iwona Trzaska, Małgorzata 

Radlemacher, Grzegorz Wojciechowski. Komisja uczestniczyła w przygotowaniu raportów 

wewnętrznych, komunikacji z urzędem, organizowała także akcje sprzątania, podstawiania 

kontenerów. 

Rada osiedla wnioskowała i zabiegała o inwestycje w urzędzie miejskim: 

- dokończenie inwestycji (ul. Pogodna, Kokosowa…) 

- ekrany akustyczne przy ul. Zegadłowicza (krótkie sprawozdanie Pana Grzegorza na temat 

stanu) 

- bezpiecznych  przejść w ciągu ul. Zegadłowicza/ droga krajowa nr 115   

Żaden z tych wniosków nie uzyskał realizacji. 

 

Zadania które udało się  zrealizować: 

- ogrodzenie osiedlowego centrum sportu przy szkole 

- przebudowa schodów przy Makowskiej 

- dokumentacja oświetlenia ul. Myślenickiej. 

- naprawa chodnika ul. Zegadłowicza (Kąpieliskowa do Kupczyka) 

 



Rada stara się monitorować inwestycje miejskie min. węzeł przesiadkowy Głębokie/pętla.: 

 

Rada Osiedla dyżuruje w 1 czwartek miesiąca przed radą o godz. 19.00 

 

Rada Osiedlowa organizowała liczne wydarzenia integracyjne: 

- osiedlowy bal 

- wyjścia do filharmonii 

- letni koncert przy bibliotece 

- wieczór patriotyczny w Święto Niepodległości 

- organizowanie wraz z szkołą osiedlowego mini maratonu… 

- rajd rowerowy zakończony ogniskiem 

- koncert kolęd 

 

Rada Osiedlowa uczestniczy w próbie przywrócenia komunikacji ul. Myślenickiej w stronę ul 

Zegadłowicza przy ogródkach działkowych.  Udało się doprowadzić do spotkania w urzędzie 

miejskim – nie mniej połowicznym sukcesem jest demontaż bramy wewnętrznej która tylko 

częściowo przywróciła komfort przemieszczania mieszkańcom.  

Przewodniczący i członkowie uczestniczyli w innych posiedzeniach w Urzędzie Miejskim. 

Rada Spotyka się z policją i strażą miejską, prowadzi współpracę ze szkołą i parafią. 

 

Omówienie wraz z prezentacją projektów przebudowy węzła przesiadkowego Głębokie.(Pani 

Iwona Trzaska – autorka podsumowania uwag Rady Osiedla skierowanych do UM). 

Prezentacja prowadziła do głębokiej dyskusji. 

Na pytanie mieszkańców czy nasi osiedlowi architekci mogli uczestniczyć w komentarzu – 

odpowiedź: byli zapraszani ale nie wzięli udziału w dyskusji. 

 

Uwagi mieszkańców: 

- plac zabaw przy bibliotece wydaje się wysoce mało atrakcyjny i mało estetyczny,  

- plac zabaw Zegadłowicza/Jaworowa – czy istnieje możliwość wykonania następnego, 

- sugestia rozstawienia śmietników (jeden na placu zabaw, potrzeba min. 4) 



- czy można spowolnić ruch na drodze 115 przed kościołem np. światła na przejściu dla 

pieszych (temat był zgłoszony ale bez rezultatu), próbujemy... 

- auta osobowe przejeżdżają Zegadłowicza przez pas zieleni - przejazd - obiecane barierki, 

zgłaszane straży miejskiej,  

- Autobus parkuje na ul Zegadłowicza w jezdni pomocniczej stwarzając zagrożenie przy 

placu Zegadłowicza/ Jaworowa 

- mieszkańcy kwestionują jakość odśnieżania osiedla – niestety jest ono zakwalifikowane  do 

4 kolejności odśnieżanie 

- wyjazd z ul. Sielskiej w Pogodną utrudniają  krzaki, czy można je zmniejszyć, wyciąć?-  

- Zegadłowicza/Majowa  rosną drzewa które według mieszkańców ograniczają 

bezpieczeństwo, czy istnieje możliwość ich usunięcia?  

- na osiedlu w chodniku wyrastają na jego środku drzewa – czy istnieje możliwość ich 

wycięcia (ul. Pogodna) gdyż bardzo ograniczają możliwość minięcia ich  np. wózkiem z 

dzieckiem 

- czy istnieje możliwość instalacji ławek na osiedlu np. na ul. Zegadłowicza – 

przygotowywana jest koncepcja całego zagospodarowania osiedla zielenią i elementami jak 

ławki,  

- czy można przed kościołem wprowadzić parkingi z czasowym parkowaniem? 

- nad jeziorem brak kręgów na śmieci, 

- brak pojemników na odpady z grup recyklingowych, ale jednocześnie skargi na czystość 
przy pojemnikach, 

- czy istnieje możliwość ograniczenia czasu używania dzwonów  w kościele - cały dzień, 

rozmowy o terminie do 18 lub ciszej, 

- ponowienie tematu ekranów wzdłuż ul. Zegadłowicza - dyskusja -Pan Grzegorz przedstawił 

ponownie  stan ze wskazaniem, że miasto zarezerwowało pieniądze na projekt i organizuje 

kolejny przetarg 

- ciężko się dodzwonić do Rady - pomysł - telefony dyżurne 

 

Sporządził Piotr Serwach  

 

 

 

 

 



Obecni Radni 

Jan Nykiel 

Iwona Trzaska 

Renta Kalinowska 

Andrzej Urbaniak 

Bogdan Woźniak 

Grzegorz Wojciechowski 

Piotr Serwach 

 


