
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI RADY ZA OKRES OD 

21.08.2013r. DO 21.10.2013r. 
 

Dnia 22.10.2013r. o godzinie 17
00 

odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

zamieszkującymi teren Osiedla im. Ks. Bogusława X.  

W spotkaniu udział wzięło wielu zainteresowanych mieszkańców a także 

zaproszeni przez nas goście a wśród nich: 

- Burmistrz Polic Pan Władysław Diakun 

- Zastępca Burmistrza Pan Paweł Mirowski 

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Policach Pan Mariusz Różycki 

- Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w 

Policach Pan Krzysztof  Kuśnierz 

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Pan Sławomir Dmochowski 

- Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Policach 

Pan Cezary Arciszewski 

- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach Pan Wiktor Szostak 

- Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Odra – Stanisław Nazar  

- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Robert 

Sobański 

- Dzielnicowy Osiedla im. Bogusława X sierż. szt. Daniel Bandura 

- Komendant Straży Miejskiej w Policach Pan Ryszard Szremski 

Gościli także Radny Andrzej Rogowski oraz Telewizja Police. 

 

W pierwszej części Przewodniczący Rady Osiedla nr 6 Pan Ryszard 

Tokarczyk przedstawił zaproszonych gości, członków Rady oraz działania 

Rady.  

Przewodniczący przypomniał mieszkańcom o odbywających się w naszej 

siedzibie dyżurach Radnych. 

 
1. Przedstawienie członów Rady:  

 

Przewodniczący – Ryszard Tokarczyk 

Z-ca przewodniczącego – Krystyna Kocanda 

Członkowie zarządu: Wojciech Dudek, Marek Górecki, Marcin Szulc i  

 Katarzyna Witkowska 

 Pozostali członkowie: Bartosz Adamczyk, Mirosław Górecki,  

 Wanda Kulińska, Andrzej Kuriata, Zdzisława Linkert, Anita Łukowska, 

 Marian Paszko i Stanisław Siusta. 

01.01.2013r. -  zmarł członek Prezydium Leon Stachowicz 

     



2. Dyżury Radnych 

 

W Radzie w I poniedziałek miesiąca dyżur pełni Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w Policach – Mariusz Różycki w godz. 17
00 

– 18
00

 

W I czwartek miesiąca Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach – 

Witold Król i Radny Powiatu – Cezary Arciszewski 

 

3.  Osiedle im. Ks. Bogusława X obejmuje następujące ulice: 

 Bankowa  numery od 2 do 4 

 Piaskowa numery parzyste od 40 do 112 

 Piaskowa numery nieparzyste od 97 do 101 

 Wyszyńskiego numery nieparzyste od 1 do 89 

 Zamenhofa numery parzyste od 2 do 50 

 

W następnym punkcie spotkania Przewodniczący RO 6 Pan Ryszard 

Tokarczyk przedstawił zebranym mieszkańcom jak wyglądały działania 

Rady od ostatniego wspólnego spotkania z nimi aż do końca 2012 roku. 

 

4. Zakończenie roku 2012 

 

Po minionym zebraniu 21.08.2012r. zorganizowanych zostało jeszcze kilka 

imprez : 

14.09.2012r – wycieczka nad morze do Świnoujścia ze słodkim 

poczęstunkiem 

24.11.2012r. – Święty Mikołaj dla dzieci  

w Klubie Nauczyciela zorganizowaliśmy imprezę z okazji Św. Mikołaja. 

Uczestniczyło w niej 80 dzieci w tym 10 dzieci  z SOSW nr 2 w Policach, z 

którym współpracowaliśmy do momentu jego likwidacji. Imprezę 

poprowadził zespół muzyczny Wohlert & Klucznikow. Gościem specjalnym 

był Burmistrz Polic Pan Władysław Diakun, który życzył dzieciom udanej 

zabawy i obdarował je upominkiem. Dzieciom zapewniliśmy paczki 

świąteczne i poczęstunek: paczki, owoce i napoje. Każde z dzieci mogło 

zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem.  

27.11.2012r. – spotkanie Andrzejkowe  

Kameralne spotkanie w siedzibie Rady dla emerytów, rencistów i osób 

samotnych, dla których przygotowano poczęstunek 

20.12.2012r. – Kolacja Wigilijna  

Dla emerytów, rencistów i osób samotnych przygotowaliśmy Kolację 

Wigilijną. Wieczerzę rozpoczął ksiądz wikariusz Marek Kawa. Wśród 

zaproszonych gości byli Przewodniczący Rady Miasta Police – Witold Król i 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mariusz Różycki. Dla każdego uczestnika 

kolacji był upominek a na stole królowały świąteczne potrawy.  

 



PRZYPOMINAMY, ŻE WSZYSTKIE BIEŻĄCE INFORMACJE I  

FOTORELACJE Z IMPREZ ZOBACZYĆ MOŻNA NA NASZEJ 

STRONIE INTERNETOWEJ www.ro6.police.pl , którą prowadzi członek 

zarządu naszej rady – Marek Górecki  

 

W kolejnej części zebrania omówione zostały wszelkie przedsięwzięcia jakie 

miały miejsce w 2013 roku i te zaplanowane do końca roku 2013. Omówiono 

również inne działania Rady związane z funkcjonowaniem Osiedla im. Ks. 

Bogusława X . 

 

5. Imprezy, spotkania i inne przedsięwzięcia  w 2013r. 

 

27.02.2013r. – spotkanie mieszkańców z dzielnicowym 

W siedzibie naszej rady zostało zorganizowane spotkanie z nowym 

dzielnicowym Osiedla im. Ks. Bogusława X Danielem Bandura. W 

spotkaniu brał również udział Komendant Straży Miejskiej w Policach Pan 

Ryszard Szremski oraz Wiceprzewodniczący rady Miasta Pan Mariusz 

Różycki. Sprawozdanie ze spotkania, podczas którego mieszkańcy mogli 

zgłaszać swoje wnioski i wyrażać swoje opinie dot. funkcjonowania naszego 

osiedla dostępne jest na naszej stronie internetowej. Przez długi czas 

zobaczyć je też można było na naszej tablicy informacyjnej. 

 

21.03.2013r. – Topienie Marzanny 

Zostaliśmy zaproszeni przez RO 2 do ich siedziby na cykliczna imprezę 

powitania wiosny. Nie tylko skorzystaliśmy z zaproszenia ale i wykazaliśmy 

się własną inicjatywą. Zakupiliśmy kiełbaski i pieczywo a nasza marzanna 

zajęła w konkursie na najpiękniejszą Marzannę I miejsce. 

Kukła wykonana została przez pracownika świetlicy i dzieci do niej 

uczęszczające.  

 

26.03. 2013r. –  Zajączek  

W naszej siedzibie przygotowaliśmy spotkanie okolicznościowe z okazji 

Świąt Wielkiej Nocy dla emerytów, rencistów i osób samotnych. 

Uczestnikom zapewniliśmy miła atmosferę i pięknie nakryty stół ze  

świątecznymi potrawami: barszcz, jajka w różnej postaci, sałatki, ciasta oraz 

napoje 

 

09.06.2013r. – Dzień Dziecka  

Na placu zabaw za Szkołą Podstawową Nr 8 odbyła się doroczna impreza z 

okazji Dnia Dziecka pt. „ Z Uśmiechem do lata” . Rodzinny piknik pełen był 

niespodzianek i atrakcji, które udało nam się zapewnić dzięki środkom z 

własnego budżetu i dzięki sponsorom oraz darczyńcom takich jak : 

http://www.ro6.police.pl/


Grupa Azoty Z. Ch. „ Police” S.A., Partner stocznia Sp z o.o., PEC Police, 

Urząd Mista Police, NSZZ „ Solidarność” Z.Ch. Police, City Taxi, Bank 

BPH, SKOK, Pekao S.A., Bank BGŻ, Alior Bank, Kredyt Bank, Oriflame, 

Zakład Produkcji Dobosz, Piekarnia Staromiejska. 

Miedzy innymi atrakcjami były:  

 

- zjeżdżalnie pneumatyczne 

- trampolina 

- przejażdżki na kucyku 

- zlot motocykli –miłym prezentem dla dzieci była przejażdżka motocyklem. 

Zapewniło to im niezapomniane wrażenia. 

- wata cukrowa i popcorn 

- napoje i słodycze ( woda, soczki i cukierki) 

- kiełbasa z grilla i pieczywo 

 Każde dziecko otrzymało upominek. 

Festyn uświetnili zaproszeni goście : 

- Zakładowa Straż Pożarna Zakładów Chemicznych Police S.A. z pokazem 

kurtyny wodnej. 

- Komenda Powiatowa Policji w Policach  

- Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ( maskotka Gryfuś i ściąganie 

odcisków)  

- Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze w Policach  

- Wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

- Moto – fanatyk Zachodniopomorski 

- City Taxi Police 

Dzieci zwiedzały pojazdy wszystkich służb a także goszczącą w tym dniu 

taksówkę.  

Dodatkową atrakcją było znakowanie rowerów przez KPP Police 

 

22.06.2013r. – I Pchli Targ 

W godzinach od 10
00 

do 14
00

 na nowym deptaku zorganizowaliśmy po raz 

pierwszy Pchli Targ dla mieszkańców Polic. Do wzięcia udziału w tej 

imprezie zapisało się 13 osób z czego czynny udział wzięło 11 osób – 

sprzedawców. Dla uczestników zredagowany został regulamin a także tzw. 

karta uczestnika. Uczestnik kartę i regulamin otrzymuje podczas rejestracji. 

Dodatkowo regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej. 

W tym dniu odbyło się również znakowanie rowerów przez KPP Police 

cieszące się dużym zainteresowaniem.  

 

05.07.2013r. – wycieczka nad morze do Pustkowa - dzieci  

Wycieczka dla dzieci od lat 4 do 14 oraz ich opiekunów. Zapewniliśmy 

słodki poczęstunek w formie drożdżówki, wodę a także dwudaniowy obiad w 

restauracji w Pustkowie. 



 

12.07.2013r. -  wycieczka do Międzyzdrojów i Świnoujścia - dorośli 

Była to wycieczka dla dorosłych mieszkańców osiedla, którym zapewniliśmy 

słodki poczęstunek i wodę.  

 

27.07.2013r. – II Pchli Targ 

Do udziału w imprezie zarejestrowało się kolejnych 11 wystawców. 

 

09.08.2013r. – wycieczka nad morze do Dziwnowa - dzieci 

Podobnie jak poprzednio zapewniliśmy dzieciom drożdżówki, wodę i 

dwudaniowy obiad w restauracji w Pustkowie. 

 

27.08.2013r. – wycieczka nad morze do Dziwnowa – dorośli 

Wycieczka dla mieszkańców osiedla ( grupa wiekowa emeryci i renciści). 

Tu również zapewniliśmy uczestnikom wodę i słodką bułkę. 

 

31.08.2013r. – III Pchli Targ 

Dopisało się 7 wystawców. 

 

17.09.2013r. – Grzybobranie 

Wyjazd do Zalesia na grzybobranie, w ofercie którego było również 

zwiedzania okolic i Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. 

Zapewniliśmy grzybiarzom napoje, kiełbasa z grilla, grillowaną kaszankę w 

papilotach z cebulą, papryką i pieczarkami. Chętni mogli upiec sobie 

kiełbasę przy ognisku, przy którym także śpiewaliśmy piosenki z 

przygotowanych przez nas śpiewników.  

 

21.09.2013r. – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Polic 

Razem z Radami nr 2 i nr 5 zorganizowaliśmy na boisku szkolnym Szkoły 

Podstawowej nr 1 Turniej Piłkarski. Zdobywcą Pucharu została drużyna 

Rady Osiedla nr 4. Nasza drużyna, której kapitanem jest Przemysław 

Łukowski zajęła II miejsce i otrzymała Puchar  

 

28.09.2013r. – IV Pchli Targ 

Był to ostatni Pchli Targ w tym roku. Dopisało się do udziału w nim 3 

kolejne osoby. Łącznie zapisanych mamy 34 wystawców.  

Zawsze w pchlim targu udział brały Panie zajmujące się rękodziełem i 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Karty uczestnika należy zachować 

gdyż będzie to impreza cykliczna, na która ponownie zapraszamy już wiosna. 

 

01.10.2013r. – Grzybobranie 

Tak jak poprzednie i to grzybobranie odbyło się w Zalesiu. Mieszkańcy 

naszego Osiedla znów mogli zwiedzić Transgraniczny Ośrodek Edukacji 



Ekologicznej. Uczestnicy ponownie spotkali się przy ognisku i grillu, na 

które to przygotowaliśmy  kiełbasę oraz kaszankę.  

 

07.10.2013r. – Zajęcia szachowe 

Od tego dnia prowadzimy dodatkowy  nabór na bezpłatne zajęcia szachowe 

dla dzieci, które prowadzi k.m. na mistrza Tomasz Tokarczyk – zawodnik „ 

Śmiałego „ Police.  

Ogłoszenia w tej sprawi umieszczone zostały na naszej tablicy 

informacyjnej, na naszej stronie internetowej i na forum Wirtualnych Polic 

oraz wyświetlane były w tygodniu od 07.10.13 do 14.10.13r. na kanale 

informacyjnym Telewizji Police. 

 

6. Do końca roku 2013 planujemy:  

 

 Bal z okazji Świętego Mikołaja dla dzieci poniżej 14 roku życia 

 Kolację Wigilijna dla emerytów, rencistów i osób samotnych 

 

7. Inne działania naszej Rady  

 

12.03.2013r. – Nazwanie Ronda  

12.03.213r. odpowiedzieliśmy na pismo z dnia 22.02.2013r skierowane przez 

Burmistrza Polic Pana Władysława Diakona w sprawie nazwania ronda u 

zbiegu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego i Stefana Roweckiego imieniem 

Księdza arcybiskupa Kazimierza Jana Majdańskiego. Rada wyraziła poparcie 

dla ustanowienia takiej nazwy.  

 

03.06.2013r. – Usunięcie usterek na nowym deptaku 

Tego dnia skierowaliśmy pismo do Burmistrza Polic Pana Władysława 

Diakuna z prośbą o wyegzekwowanie uzgodnień jakie zostały zawarte przez 

przedstawicieli naszej rady przy odbiorze inwestycji w dniu 31.10.2012r. 

Mianowicie: 

- brak obudowy piaskownicy 

- oznaczenie farbą schodów  

- pomalowanie słupków ograniczających wjazd na alejki  

( na prośbę niedowidzących) 

- uszczelnienie m-dzy schodami w amfiteatrze 

- usunięcie wystającego pręta zbrojeniowego przy ul. Wyszyńskiego 58 

- brak nadzoru ze strony zarządcy obiektem: 

a) nasadzenie kwiatów w donicy umieszczonej w amfiteatrze 

b) rozjeżdżone trawniki okalające drzewa po okresie zimowym 

c) systematyczne opróżniania pojemników na psie odchody 

d) dbanie o ogólną czystość deptaka  

 



W nadesłanej do nas odpowiedzi z dnia 05.06.2013r. poinformowano nas i 

poproszono u udział  w ustalonym na dzień 10.06.2013r. przeglądzie 

gwarancyjnym robót budowlanych wykonanych w ramach zadań 

inwestycyjnych.   

Pismem z dnia 20.06.2013r. otrzymaliśmy protokół z w/w przeglądu. 

17.06.2013r. w mailu nadesłanym do Naczelnika Wydziału techniczno – 

Inwestycyjnego urzędu Miejskiego w Policach Pana Krzysztofa Kuśnierza 

wyraziliśmy sprzeciw do jednego z punktów protokołu mówiącym o 

sposobie pomalowania schodów. Wskazano pomalowanie na kolor biały, 

który wg. nas nie spełniał by należycie swojej funkcji a po za tym wcześniej 

uzgadnialiśmy, że schody maja być pomalowane na kolor czerwony i o taki 

ponownie wnioskowaliśmy.  

Schody zostały pomalowane na kolor czerwony . 

 

20.08.2013r. – zadania inwestycyjne na rok 2014 

W Urzędzie Miejskim w Policach został złożony wniosek o umieszczenie 

zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police na rok 2014.  

Wnioskowaliśmy o montaż trainerów czyli tzw. siłowni zewnętrznej do 

ćwiczeń na Świerzym powietrzu dla mieszkańców naszego osiedla.  

Jako lokalizację zadania wskazaliśmy trawnik obok asfaltowego boiska 

między wieżowcem przy Zamenhofa 48-50 a budynkiem przy Piaskowej 40.  

Celem tego zadania ma być zapewnienie młodzieży, dorosłym oraz seniorom 

możliwości zdrowego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

 

Drugim zadaniem inwestycyjnym o jakie wnioskowaliśmy to przebudowa 

asfaltowego boiska do grania w gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka 

etc., czyli zerwanie dotychczasowej nawierzchni i położenie nowej, miękkiej 

dla typu boisk Orlik. Obecna nawierzchnia nie jest wystarczająco 

bezpieczne.  

 

 

Po sprawozdaniu z działalności Rady Osiedla nr 6 w Policach przyszedł 

czas by zabrali głos uczestnicy spotkania. Mieszkańcy mogli zadawać 

pytania i dyskutować na wybrane tematy z zaproszonymi przez nas gośćmi. 

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Polic Pan Władysław Diakun, który 

mówił o nowych i o skończonych inwestycjach w naszym mieście. 

Wspominał o wybudowanym deptaku na naszym osiedlu, o tym, że powoli 

kończy się budowa nowych budynków mieszkalnych w miejsce starych 

hoteli. Nawiązał również do spraw nie związanych z naszym osiedlem ale 

ważnych dla Polic takich jak: trwające działania mające na celu rozbudowę t 

Kompleksu Rekreacyjnego w Trzebieży i planowaną na przyszłość budowę 

ścieżki rowerowej również do Trzebieży.   



Po wypowiedzi Pana Burmistrza głos zabrali mieszkańcy. Zadawali pytania 

głównie dotyczące funkcjonowania deptaka. Zwracano uwagę na fontanny, 

które wg. niektórych mieszkających w pobliżu są zbyt głośne i na gwar, 

który spowodowany jest dużą liczbą mieszkańców chętnie spędzających czas 

w tym miejscu a także na bawiące się tam dzieci. Zwracano uwagę na brak 

toalet na deptaku. Przewodniczący Rady Osiedla nr 6 Pan Ryszard 

Tokarczyk zobowiązał się i członków Rady do umieszczenia tego 

zagadnienia w zadaniach inwestycyjnych w planie budżetu na rok 2015. 

Mieszkańcy skarżyli się na właścicieli psów, że Ci niestety nie pozostawiają 

porządku po swoich pupilach. Podpowiedziano, że kosze na psie odchody 

znajdujące się na deptaku są niekoniecznie dla wszystkich dobrze oznaczone 

stąd wrzucane są tam inne odpady.  

Mimo iż temat deptaka na naszym osiedlu jest ciągle żywy i tak jak wielu 

mieszkańców ma zastrzeżenia tak i wielu mieszkańców jest z tego miejsca 

zadowolonych to mówiono nie tylko o nim. Mieszkańcy zwracali uwagę na 

źle odśnieżany parking przy ulicy Wyszyńskiego, pytano o możliwość 

remontu  skateparku przy OSiR i o możliwość wybudowania wybiegu dla 

psów.  

Nie zabrakło też pytań do policji.  

Poruszono podczas dyskusji z policjantami temat bezdomnych. Temat ważny 

zwłaszcza, że zbliża się zima. Dobrze świadczy to o mieszkańcach naszego 

osiedla bowiem zajmują się także losem innych ludzi.  

Wszyscy nasi goście chętnie i wyczerpująco odpowiadali na zadawane im 

pytania. Obiecywali, że przyjrzą się raz jeszcze poruszanym przez 

mieszkańców zagadnieniom i na tyle, na ile się uda postarają się załatwić 

pewne sprawy tak aby nie były one już trudnością w życiu mieszkańców. 

Zebranie jak zwykle naświetliło  nam wiele spraw. Głos naszych 

mieszkańców w wielu sprawach jest dla nas bardzo ważny. Sygnalizują nam 

o problemach i usterkach , które utrudniają funkcjonowanie osiedla a naszym 

zadaniem jest niwelować i poprawiać wszelkie niedogodności. 

    Cieszymy się też, że mieszkańcy widzą dookoła siebie również i  zmiany na 

dobre, o które tak bardzo wszyscy się staramy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Sobocińska  


