Sprawozdanie Zarządu Osiedla Michałowice
Kadencja 2011 – 2015
W 2011 roku zebranie ogólne mieszkańców osiedla wybrało
Przewodniczącego i dziewięcioro członków Zarządu Osiedla. Po kilku
miesiącach jeden z członków przeprowadził się do innej gminy a kolejnych
dwoje przestało przychodzić na spotkania i udzielać się w pracach zarządu.
Pozostałych sześcioro członków pracowało systematycznie.
Na wyróżnienie i podziękowanie zasługują zwłaszcza Pani Maria
Marczak, Pani Beata Rycerska Pan Janusz Sieciński i Pan Paweł Cichocki,
którzy inicjowali, sami organizowali i realizowali przy pomocy
pracowników Urzędu Gminy wiele zajęć i kursów finansowanych z
budżety gminy w ramach funduszu osiedla.
Członkowie Zarządu wykazywali inicjatywę porządkowania spraw w
swoim najbliższym sąsiedztwie. Np. Pani Grażyna Matysiak, we
współpracy z policją i Wojewódzkim Wydziałem Ochrony Środowiska
doprowadziła do wykrycia sprawcy zatruwającego powietrze w rejonie ul.
Lotniczej który spalał szkodliwe odpady i wyegzekwowała zaprzestania tej
działalności.
Z inicjatywy Pana Janusza Siecińskiego, Zarząd doprowadził do
uhonorowania przez Radę Gminy bohaterów ruchu oporu: rtm. Pileckiego i
kpt. Łagodzkiego – mieszkańca naszego osiedla. Ich imionami nazwano
ronda zlokalizowane w pobliżu zespołu szkół. Zrealizowano również
projekty granitowych tablic upamiętniających ich postacie i czyny.
Podziękowania należą się Panu Olędzkiemu – Dyrektorowi Zespołu
szkół, który zapewniał sale dla spotkań zarządu i do realizacji zajęć,
pomimo kolizji czasowych z dniami otwartymi szkoły czy innymi
zajęciami popołudniowymi. Ostatnio spotkania zarządu odbywają się już w
oddanym do użytku budynku Biblioteki przy ul. Raszyńskiej.
Zarząd zajmował się głównie zgłaszaniem do administracji Gminy i
pilotowaniem realizacji wniosków mieszkańców i wniosków własnych,
zgłaszanych do budżetu gminy. Dotyczyły one głównie inwestycji
drogowych i irygacyjnych na poszczególnych ulicach. Chodników i
ścieżek rowerowych. Oświetlenia ulic i montażu urządzeń
wypoczynkowych i rekreacyjnych. Większość wniosków została
zrealizowana. Do realizacji ,w tej czy innej formie, pozostała sprawa biletu
WKD oraz alternatywnego do WKD skomunikowania osiedla z sąsiednimi

dzielnicami. Podnoszony jest przy różnych okazjach problem znalezienia
formy, w jakiej by można wykorzystać wykonany odwiert studni
głębinowej na terenie osiedla.
Zarząd opiniował projekty przebudowy ulic. Przedstawiciele Zarządu
brali udział w komisjach odbiorowych poszczególnych inwestycji na
naszym terenie. Przedstawiciele Zarządu reprezentowali osiedle w ogólno
- gminnych imprezach, jak dożynki, obchody rocznicowe itp.
Przewodniczący Zarządu lub wydelegowany przez niego członek brał
czynny udział w sesjach Rady Gminy.
W ramach przyznanego przez Radę Gminy funduszu osiedla, zarząd
organizuje zajęcia i kursy dla mieszkańców. Niektóre z nich , takie jak
zajęcia gimnastyczne, taneczne czy komputerowe weszły już do
corocznego kalendarza i cieszą się niezmiennie dużym powodzeniem.
Organizowane są też imprezy rodzinne plenerowe i bale z licznym
udziałem dzieci. Imprezy organizowane przez sołectwo Michałowice Wieś
odbywają się, z braku innych możliwości, na terenie naszego osiedla
(Szkoła, biblioteka, strefa rekreacji). Biorą w nich udział również
mieszkańcy naszego osiedla, zwłaszcza dzieci. Doszliśmy do porozumienia
z sąsiednim sołectwem w sprawie współfinansowania tych zajęć, co
spowodowało jak gdyby podwojenie środków którymi dysponujemy.
Zwiększyło to znacznie ofertę zajęć edukacyjno – rozrywkowych,
zwłaszcza skierowanych do dzieci, np. organizowane ostatnio zajęcia
plastyczne. Wcześniej organizowane zajęcia dedykowane były głównie
seniorom, przy założeniu, że administracja gminy organizuje imprezy
dziecięce w ramach funduszu oświaty, kultury i sportu.
W ciągu ostatnich lat staramy się spopularyzować stronę
internetową osiedla jako sposób dwustronnej komunikacji mieszkańców
osiedla z zarządem osiedla i administracją gminy. W miarę wzrostu
dostępu mieszkańców do szerokopasmowego Internetu, będzie rosła
świadomość, że w niedalekiej przyszłości będzie to jedyny sposób
komunikowania się. Musimy systematycznie przyzwyczajać naszych
mieszkańców do tego środka komunikacji.
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