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Załącznik do Uchwały nr XLVII/44/IV/18 

Rady Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo 

z dnia 05.02.2018r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo 

w kadencji IV, 2014 – 2017r. 

 

 

 

 

I. Skład Rady Osiedla 

i komisje 

 

 

Rada Osiedla składała się z 15 osób, członków Rady działających w 3 stałych komisjach 

problemowych i 2 doraźnych : 

 KOMISJA INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

 KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I KULTURY 

 KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI  

 Komisja Rewizyjna (doraźna). 

 Komisja skrutacyjna (doraźna). 

Poza komisją członkowie Rady uczestniczyli w zbieraniu, redagowaniu i dokumentowaniu 

materiałów do publikowania na stronie internetowej Rady Osiedla ; www.oplawiec.com.pl Strona 

ta jest utrzymywana przez R.O.  

Również poza komisjami wydzielić można pracę Zarządu Rady Osiedla, skarbnika, 

sekretarza oraz pracę związaną z utrzymaniem siedziby.  

 

http://www.oplawiec.com.pl/


II. Posiedzenia Rady 

i spotkania 

 

 

W minionej kadencji Rada obradowała na 47 sesjach, które odbywały się w Szkole 

Podstawowej Nr 34 ( ZS nr 22) oraz w nowej siedzibie przy ul. Opławiec 153, w budynku 

przychodni.  

W posiedzeniach Rady brali udział min. funkcjonariusze policji, straży miejskiej, 

zapraszani  urzędnicy, działacze społeczni oraz mieszkańcy osiedla. 

Podjęto 45 uchwał; finansowych, organizacyjnych i opiniujących, wynikających z realizacji 

zadań statutowych osiedla. Listy obecności i uchwały dostępne są w siedzibie Rady Osiedla.  

Liczba dodatkowych posiedzeń Zarządu R.O. to 11. 

Członkowie Rady Osiedla uczestniczyli także w licznych spotkaniach organizowanych 

przez Urząd Miasta i jego wydziały,  uczestniczyli w obradach i komisjach Rady Miasta, 

spotkaniach organizowanych przez komisariaty i Komendę Policji, Nadleśnictwo Żołędowo, w 

spotkaniach Rad Osiedli z naszego okręgu, w spotkaniach Bydgoskiego Porozumienia Rad 

Osiedli; którego to Porozumienia Rada Osiedla Smukała- Opławec- Janowo jest członkiem. 

Częstymi gośćmi byliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W sumie 

można mówić o kilkudziesięciu spotkaniach poza siedzibą R.O. 

 

 

 

 

III. Realizacja planu wydatków Osiedla od stycznia 2014r do grudnia 2017r 

na działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, kultury, oświaty oraz sportu 

i rekreacji w celu integracji i aktywizacji wszystkich mieszkańców osiedla. 

 

 

 

Rok 2014        plan- 7.835,00 zł ,  wydatki- 7.820,29 zł 

 

1. Pieszy rajd trasą kolejki wąskotorowej 26.04.2014  ( uczestniczyli dorośli 

mieszkańcy S.O.J. wraz z dziećmi i młodzieżą. Trasa duktami leśnymi z postojami na 

odpoczynek i wysłuchanie krótkich wzmianek o historii kolejki oraz istniejących 

jeszcze fragmentach  jej infrastruktury.) 

2. Rajd rowerowy do Pod leśnictwa Nowe Mostki.04.05.2014 (ok 14 kilometrów 

malowniczej trasy rowerowej, w trakcie ognisko z kiełbaskami) 

3. Dzień Ziemi 10.05.2014  (Rowerowa wycieczka do Smukały z Górzyskowa, 

„sprzątanie świata” połączone z zabawami plenerowymi, kajaki, ognisko, grochówka) 

4. Osiedlowa Wymiana Ogrodowa 17.05.2014 (Wymiana roślin pomiędzy 

mieszkańcami, dla każdego uczestnika roślinka od Rady Osiedla) 

http://oplawiec.com.pl/index.php/rajdy-wcieczki/93-pierwszy-pieszy-rajd-trasa-kolejki-waskotorowej-26-04-2014


5. Dzień dziecka czerwiec 2014  (współorganizacja z Z.S. nr 22, plac  zabaw, zawody 

sportowe, konkursy z nagrodami) 

6. VII Parafialny Festyn Rodzinny (pomoc w organizacji i współoranizacja)  

7. Tenis ziemny 19.06.2014 – 03.07.2014  (2 razy w tygodniu zajęcia dla początkujących, 

dzieci i dorosłych pod okiem wykwalifikowanego trenera tenisa ziemnego na ORLIKU) 

8. Nordic wal king od 21.06.2014 do 06.07.2014 (Nauka i wycieczki z trenerem, Sobota i 

Niedziela) 

9. Organizacja zajęć sportowych  (Zapewnienie sprzętu sportowego do gry w piłkę 

nożną, tenis ziemny, siatkówkę  i rezerwacja ORLIKA przez R.O. plus plac zabaw) 

10. II Rajd rowerowy 29.06.2014 z pętli autobusu 58 do Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Myślęcinku (Zaproszenie uczestników do zwiedzania ZOO) 

11. Spływ kajakowy Opławiec – Wyspa Młyńska 05.07.2014  (po drodze przerzutka przy 

elektrowni, śluzowanie kajaków i przedłużenie do Hali „Łuczniczka", powrót do 

Janowa) 

12. Jesienna Osiedlowa Wymiana Ogrodowa 04.10.2014 (Wymiana roślin pomiędzy 

mieszkańcami, dla każdego uczestnika roślinka od Rady Osiedla) 

13. Zabawa Mikołajkowa 06.12.2014  (współorganizacja zabaw i konkursów z nagrodami 

w Z.S.nr22) 

14. Organizacja paczek świątecznych dla potrzebujących12.2016 (przygotowanie, 

pakowanie i rozwożenie, 30szt.) 

15. Zabawa sylwestrowa 31.12.2014 (współorganizowana wraz ze Stowarzyszeniem 

„Smukała” w Z.S .nr 22) 

16. Spotkanie Wigilijne  

 

 

 

 

Rok 2015    plan- 10.600,00 zł  , wydatki- 10.578,58 zł 

 

17. Koło Kobiet 29.01.2015. (żeńska część rady osiedla zaprosiła mieszkanki naszych 

osiedli) 

18. Kurs decoupage, pierwsze spotkanie 25.02.2015 ( zajęcia odbywały się pod okiem 

instruktorki raz w tygodniu przez 4 tygodnie) 

19. Koło Kobiet 23.04.2015   (spotkanie mieszkanek z Smukały, Opławca i Janowa.) 

20. Wiosenna Osiedlowa Wymiana Ogrodowa 25.04.2015 (Wymiana roślin pomiędzy 

mieszkańcami, dla każdego uczestnika roślinka od Rady Osiedla) 

21. Nordic Walking 09.05.2015  ( 2 tygodnie zajęć z instruktorem.)  

22. Dzień Ziemi 10.05.2015 (Rowerowa wycieczka do Smukały z Górzyskowa, 

„sprzątanie świata” połączone z zabawami plenerowymi, kajaki, ognisko, grochówka) 

23. Dzień pamięci spoczywających Więźniów obozu Smukała 16.05 2015r. (Wzięli 

udział przedstawiciele R.O. Złożono wiązankę i zapalono znicze) 



24. NORDIC WALKING 05.06.2015  (Z uwagi na duże zainteresowanie, Rada Osiedla 

zorganizowała kolejne spotkania z instruktorem,) 

25. Dzień dziecka czerwiec 2015  (współorganizacja z Z.S. nr 22, plac  zabaw, zawody 

sportowe, konkursy z nagrodami) 

26. VIII Parafialny Festyn Rodzinny27.06.2015 (pomoc w organizacji, ufundowano 

nagrody konkursowe) 

27. „Zakończenie Lata -2015 w Smukale”19.09.2015 (wyścigi smoczych łodzi o puchar 

przechodni Rady Osiedla, ognisko, piknik, medale.) 

28. jesienna OSIEDLOWA WYMIANA OGRODOWA 10.10.2015  (wymiana roślin 

pomiędzy mieszkańcami, dla każdego uczestnika roślinka od Rady Osiedla) 

29. Organizacja paczek świątecznych dla potrzebujących12.2016  (przygotowanie, 

pakowanie i rozwożenie 30 szt.) 

30. Zabawa sylwestrowa 31.12.2015 ( współorganizowana wraz ze Stowarzyszeniem 

„Smukała” w Z.S .nr 22, plus opieka nad dziećmi) 

31. Spotkanie Wigilijne  

 

 

 

Rok 2016   plan- 12.000,00 zł , wydatki- 11.991,32 zł 

32. Zawody sportowe „Biały Miś” (współorganizacja przygotowań z Z.S. nr 22, zawody 

sportowe dla dzieci klas I- IV konkursy z nagrodami) 

33. Wycieczka do Inowrocławia 03.05.2016 ( Rodzinna majówka zorganizowana przez 

R.O. Tężnie, piknik w parku zdrojowym, grill, zwiedzanie) 

34. Pamięć o więźniach , uroczystość na cmentarzu obozowym w Smukale 07.05.2016 
(Udział R.O. wraz z mieszkańcami, złożono wiązankę)  

35. Wiosenna Osiedlowa Wymiana Ogrodowa 21.05.2016  (wymiana roślin pomiędzy 

mieszkańcami, dla każdego uczestnika roślinka od Rady Osiedla) 

36. Dzień dziecka czerwiec 2016  (współorganizacja z Z.S. nr 22, plac  zabaw, zawody 

sportowe, konkursy z nagrodami) 

37. I X Parafialny Festyn Rodzinny 25.06.2016  (pomoc w organizacji, ufundowano 

nagrody konkursowe)  

38. RAJD ROWEROWY 11.06.2016 (po zakończeniu rajdu, biesiada przy ognisku dla 

mieszkańców) 

39. Zabawa Mikołajkowa wZ.S.nr22 12.2016 (współ organizacja zabaw i konkursów z 

nagrodami) 

40. Organizacja paczek świątecznych dla Seniorów12.2016 (przygotowanie życzeń, 

pakowanie i rozwożenie 30 szt.) 

41. Spotkanie Wigilijne  

 

 

 

 

http://oplawiec.com.pl/index.php/184-viii-parafialny-festyn-rodzinny
http://oplawiec.com.pl/index.php/187-zakonczenie-lata-2015-w-smukale
http://oplawiec.com.pl/index.php/209-rajd-rowerowy


Rok 2017    plan- 10.500,00 zł , wydatki- 10.467,91 zł 

 

42. Pierwszy Rodzinny Marsz Na Orientacje 10.03.2017 (Promowanie aktywnego i 

zdrowego trybu życia połączone z promocją terenów osiedla) 

43. Eliminacje do Turnieju Tenisa Stołowego 15.03.2017 (Zawody zorganizowano w 

Z.S. nr 22 by wyłonić reprezentantów naszego osiedla do udziału w  ogólno bydgoskim 

Turnieju Tenisa Stołowego R.O. organizowanego przez Radę Osiedla Wilczak 18 

marca 2017r.) 

44. Wiosenna Osiedlowa Wymiana Ogrodowa 29.04.2017 (Wymiana roślin pomiędzy 

mieszkańcami, dla każdego uczestnika roślinka od Rady Osiedla) 

45. Zawody Sportowe w Z.S. nr22 ( współ organizacja wraz ze szkołą zawodów, 

ufundowanie nagród) 

46. Dzień dziecka czerwiec 03.06.2017(współorganizacja z Z.S. nr 22, plac  zabaw, 

zawody sportowe, konkursy z nagrodami) 

47. X Festyn Rodzinny 24.06.2017 (pomoc w organizacji, ufundowano nagrody 

konkursowe)  

48. Rajd rowerowy Rad Osiedli  09.09.2017 (rajd współorganizowany z R.O. Wilczak- 

Jary, zakończony ogniskiem z kiełbaską, grochówką na Opławcu, dostępny dla 

wszystkich mieszkańców) 

49. Współ organizacja zabawy mikołajkowej w SP 34 na Opławcu. Grudzień 2017r. 
(konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży) 

50. Przygotowanie i rozwiezienie paczek świątecznych dla seniorów (z naszego osiedla. 

Grudzień 2017r. 60 szt.) 

51. Spotkanie Wigilijne  

 

 

R.O. wraz z mieszkańcami brała udział w imprezach organizowanych przez inne R.O. Były 

to np: wyścigi smoczych łodzi na kanale bydgoskim, spływy kajakowe, turnieje tenisa ziemnego i 

stołowego, oraz braliśmy udział w rajdach i wycieczkach rowerowych. Uczestnicy 

reprezentujący nasze osiedle zajmowali miejsca na podium czego dowodem są liczne dyplomy i 

puchary zgromadzone w siedzibie R.O. Zaproszenia do udziału w rywalizacji zawsze były 

publikowane na stronie internetowej R.O. Również na stronach R.O. zapraszaliśmy mieszkańców 

do udziału w festynach organizowanych po sąsiedzku. 

R.O. podejmowała również szereg inicjatyw nie związanych bezpośrednio z integracją 

mieszkańców ale w ich interesie, oraz włączała się w akcje organizowane w tym celu. 

Przykładem może być happening zorganizowany na moście pod nazwą “ Myjnia podwozi 

samochodowych”, zaangażowanie w konsultacje społeczne i zbiórkę podpisów pod różnymi 

petycjami.  Zaangażowanie w zwiększenie BBO dla osiedla, w pracę nad BTOF, Bydgoskim 

Wodnym Węzłem Komunikacyjnym. 

Również inicjatywa akcji “Kupujmy razem opał na zimę”, “ Wakacyjny plac zabaw”, 

“Szlachetna paczka” czy zbiórki zabawek dla dzieci i zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. 

http://oplawiec.com.pl/index.php/rajdy-wcieczki/231-pierwszy-rodznny-marsz-na-orientacje
http://oplawiec.com.pl/index.php/238-x-festyn-rodzinny
http://oplawiec.com.pl/index.php/240-1-rajd-rowerowy


IV. Kontakt z mieszkańcami 

i komunikacja 

 

 

W czasie kadencji Rada Osiedla zorganizowała kilka spotkań z mieszkańcami: 

 

1. Zebranie mieszkańców połączone ze spotkaniem z prezydentem 23.06.2014 

(Konstantym Dombrowiczem, autorem książki „Dobre Adresy”, ZS nr22) 

2. Zebranie z mieszkańcami27.04.2016 (Temat zebrania dotyczył infrastruktury na osiedlu 

oraz zwierząt leśnych. W zebraniu uczestniczyli leśnicy z Nadleśnictwa Żołędowo) 

3. Konsultacje społeczne16.09.2016 (w Zespole Szkół nr 22 przy ul. Opławiec, spotkanie z 

mieszkańcami osiedli Smukała, Opławiec, Janowo w sprawie rewitalizacji osiedla) 

4. Spotkanie z mieszkańcami osiedla 03.10.2016 (Tematy to: budowa ulicy Smukalskiej- 

petycja i budowa gazociągu ) 

5. Zebranie mieszkańców 13.02.2017 (Tematy to: budowa ulicy Smukalskiej i 

Sanatoryjnej, budowa gazociągu) 

6. Spotkanie z mieszkańcami 07.06.207 (Tematy to: światłowód, podwyżka za odpady, 

zbieranie podpisów pod petycją, budowa ulic) 

 

 

 

Przez całą kadencję członkowie Rady pełnili dyżury w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca od godz. 17;00 do 18;00 w siedzbie R.O. czekając na mieszkańców. 

Ponad to Rada Osiedla zamieszczała istotne  informacje i ogłoszenia na stronie 

internetowej www.oplawiec.com.pl Na stronie zamieszczone są także dane teleadresowe i numer 

telefonu do przewodniczącej.  

Na stronie tej zamieściliśmy także linki do innych ważnych dla mieszkańców stron; w tym 

link do “Krajowej Mapy Zagrożeń”. Również  na stronie internetowej można było pobrać 

wnioski o warunki przyłączenia gazu czy tabele do zbierania podpisów pod petycjami. 

Dla pogłębienia komunikacji R.O. w mijającej kadencji przyjęła znak graficzny 

identyfikujący Radę Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo. Logo umieszczane jest na pismach 

R.O.: na papierze firmowym ze stopką, na banerach informacyjnych.  

Istotną rolę w komunikacji z Urzędem Miasta, jego wydziałami, wszystkimi Radami 

Osiedli w mieście oraz innymi podmiotami, stanowił internet- poprzez konta e-mail. Baza 

adresów internetowych i numerów telefonów jest zapisana na zewnętrznym dysku i zostanie 

przekazana nowo wybranej Radzie Osiedla. 

 

 

 

 

http://oplawiec.com.pl/index.php/203-zebranie-z-mieszkancami
http://oplawiec.com.pl/index.php/212-konsultacje-spoleczne-rewitalizacja
http://oplawiec.com.pl/index.php/214-pilne-spotkanie-z-mieszkancami-osiedla
http://oplawiec.com.pl/index.php/223-zebranie-mieszkancow
http://www.oplawiec.com.pl/


V. Realizacja planu wydatków Osiedla od stycznia2014r- do grudnia 2017r 

na działalność statutową w dziedzinie administracji w celu prowadzenia Rady Osiedla. 

 

 

Rok 2014   plan- 3.565,00 zł.  Wydatki- 3.499,66 zł 

Rok 2015   plan- 4.300,00 zł.  Wydatki- 4.292,43 zł 

Rok 2016   plan- 2.900,00 zł.  Wydatki- 2.880,36 zł 

Rok 2017   plan- 2.900,00 zł.  Wydatki- 2.889,36 zł 

 

W skład corocznych wydatków R.O. wchodzą opłaty za usługi telefoniczne, domenę i 

hosting strony internetowej, materiały biurowe (segregatory, teczki, papier kancelaryjny, 

notatniki, papier do druku, „koszulki”, zszywki, długopisy, kalendarze, koperty itp.) , środki 

czystości (płyny do mycia, mydła, ściereczki, worki na odpady itp.), artykuły higieniczne 

(ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy itp.), naczynia jednorazowe 

(kubeczki, tacki, miseczki, sztućce, obrusy i serwetki papierowe itp.) woda, kawa i herbata. 

Zakupione  art. higieniczne, czystości i naczynia jednorazowe w miarę potrzeb były 

wykorzystane w organizowanych przez Radę Osiedla spotkaniach, zebraniach i imprezach 

osiedlowych. 

Do wydatków okazjonalnych można zaliczyć wydatki związane z nową siedzibą; remont, 

pieczątki, zakup drobnego agd, czy wyposażenia biurowego. 

Warto w tym miejscu dodać, iż Istnieją wydatki, które nie są widoczne w czasie 

organizowanych imprez a są to ubezpieczenia, opłaty tantiem, opłaty za asekurację, ratownictwo 

medyczne, ochronę zdrowia czy wynagrodzenia prowadzących. 

Z uwagi na dyscyplinę księgową, koszty te zawsze były pokrywane z odpowiednich 

działów, rozdziałów i paragrafów księgowych. 

 

Działalność finansowa Rady osiedla jest zgodna z założeniami budżetowymi na każdy rok, 

co jest zaakceptowane przez jednostkę uprawnioną w Urzędzie Miasta. Staraliśmy się należycie 

zagospodarować powierzone nam środki finansowe na inicjatywy społeczno-integracyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Sprawy prowadzone przez Radę Osiedla w latach 2014- 2017 

 

A… Zakończone (wysłane pisma, zaakceptowane, zrealizowane) 

1. Autobus do osiedla Smukała linia 54 

2. Pieszojezdnia do przychodni, przycięcie krzewów. 

3. Nadanie nazwy ulicy im. Ks. Prałata Stefana Brylla. 

4. Wodociąg na początku ul. Opławiec. 

5. Pozyskanie funduszy na przeprojektowanie ul. Smukalskiej na odcinku Błądzimska-

Rajska.  

6. Projekt budowy ulicy Opławiec i Sanatoryjnej. 

7. Pismo do R.M. i poparcie o umieszczenie budowy Sanatoryjnej w budżecie na 2018r. 

8. Udział w projekcie gazyfikacji osiedla. 

9. Wniosek, udział w zwiększeniu BBO na 2017rok o 50.000,- zł. 

10. Wylanie peronów autobusowych przy Smukalskiej linia A-54. 

11. Ustawienie wiat autobusowych na peronach przy Smukalskiej. 

12. Przebudowa na ul. Bananowej- schody. 

13. Konserwacja opraw oświetleniowych i słupów w ciągu dla pieszych przez kładkę. (eneos) 

14. Przy Kaktusowej wybudowanie punktu widokowego z altanką i stojakiem dla rowerów 

podczas wykonywania budowy Smukalskiej (z wykorzystaniem ziemi i kamieni). 

15. Sprzątnięcie terenu przy "Kolorado" w kierunku Smukały. 

16. Dopilnowanie Opracowania Studium dla Zbiornika Smukała z terenami przyległymi do 

inwestycji w ramach BTOF- u (WRW- marina przy Rajskiej)- w planie Smukała- 

Elektrownia. 

17. Lokalizacja 2 koszy na ul. Biwakowej. 

18. Oddarnienie północnego chodnika ul. Biwakowej. 

19. Podniesienie o 20 cm bariery na moście ul. Biwakowa- str. północna. 

20. Zjazd i zejście z mostu na Biwakowej (za przyczółkami w ścieżkę, za terenami ADM). 

21. Oczyszczenie terenu ADM przy Rajskiej i zejście do mostku po kolejce.  

22. Wniosek o wycięcie drzew z terenów przyległych do UKS- u. 

23. Wniosek o obwarowanie ul. Smukalskiej znakiem 3,5 T. 

24. Słupki ograniczające na wysokości zwalniaczy (śpiący policjant). 

25. Remont wydzielonego oświetlenia (remont słupów) wzdłuż Smukalskiej na odcinku 

(Berberysowa- Palmowa nr parzyste). 

26. Kanalizacja deszczowa dzielnicy- uruchomienie. 

27. Wycięcie suchych drzew przy Smukalskiej również nasadzenie lipy i nawiezienie kilku 

głazów przy skarpie nieopodal Smukalskiej 66A. 

28. Przetrzebienie roślinności w lesie na poboczu Smukalskiej (pomiędzy posesjami 66A-72). 

29. Remont przepustów wodnych pod ul. Smukalską (na wysokości Smukalska 138 i 166). 

30. Pomalowanie wiaty autobusowej na pętli A54 i A58. 

31. Przetrzebienie roślinności przy Rajskiej sięgacz- do mostku                                              

32. Suche konary nad Smukalską 203- straż Pożarna, suchy Kasztanowiec przy Kaktusowej. 

33. ul. Meysnera- Przecinka drzew wzdłuż chodnika w lesie. 

34. ul. Biwakowa- naprawa nawierzchni przy przyczółkach (osiadanie ulicy). 

35. ul. Biwakowa- naprawa studzienek TP na chodniku str. pn. 



36. Łatanie nawierzchni ul. Smukalskiej całe odcinki po 30-100mb. 

37. Suche drzewa przy Smukalskiej- skarpa, przy Ośrodku Zdrowia i parkingu przed 

Ośrodkiem (topola). 

38. Uzupełnienie ubytków asfaltu na chodniku ul. Biwakowej (str. pn). 

39. Przesunięcie dwóch słupów oświetlenia ulicznego z terenu prywatnego lasu na ul. 

Baranowskiego obręb przy cmentarzu. 

40. Wiata autobusowa przy Agrestowej, ławeczka na przeciwko. 

41. Pomalowanie barierek wzdłuż schodów od Baranowskiego do kładki i nad rzeką przy 

kładce. 

42. ADM- porządek przy Rajskiej i za ogrodzeniem od str. rz. Brdy. 

43. Uporządkowanie szlaków turystyki pieszej. (Nadleśnictwo i wydział komunalny UM). 

44. Zmiana klasyfikacji ul. Smukalskiej z powiatowej na ul. gminną. 

45. ROD Leśny- porządek przy ul. Smukalskiej. 

46. Wycięcie i wyrwanie korzeni krzewów przy Smukalskiej 136-138-przepust wodny. 

47. Wniosek do Policji o ściganie wandalizmu - graffiti. 

48. Parking Leśny Janowo przy szosie 244. 

49. Wywiezienie ziemi i korzeni z przepustu wodnego na Smukalskiej. 

50. Ustalenie granicy własności pomiędzy R.O.D. Leśny a Gm. Bydgoszcz (ul. Smukalska). 

51. Remont kładki dla pieszych przez rzekę Brdę. 

52. Wymiana oświetlenia wzdłuż ciągu komunikacyjnego przez kładkę dla pieszych przez 

Brdę. 

53. Remont części ciągu komunikacyjnego przez kładkę na rz. Brdzie. 

54. Remont i częściowe wybudowanie nowych poręczy wzdłuż ciągu pieszego przez kładkę. 

55. Parking Leśny przy ul. Smukalskiej. 

 

 

 

B… Realizowane (wysłane pisma, w trakcie załatwiana, oczekujące na zrealizowanie) 

 

1. Zapewnienie funduszy na realizację budowy  ul. Smukalskiej na odcinku Błądzimska- Rajska. 
2. Niwelacja zakrętu przy Baranowskiego i przy pętli A54 i A58 na Smukalskiej w celu poprawy 

bezpieczeństwa. 
3. Cmentarz Baranowskiego- zrobienie ładnego skweru-  jesień 2018r. 

4. Zjazd z Baranowskiego do osadników MW i K  przy kładce, na skarpie płyty i obsadzenie 

roślinnością ozdobną. 
5. Zrobienie przy kładce dla pieszych skweru z ławkami i stolikiem. 
6. Pomalowanie bariery schodów do kładki , obsadzenie roślinnością terenu wzdłuż schodów. 

7. Projekt i budowa nawierzchni ul. Rajska sięgacz- kostka 40-50 m.b. 
8. Zadbanie o ciąg ulicy wzdłuż ul. Piaski koło plaży "Kolorado", rozgrodzenie jej po decyzji  

Nadleśnictwa Żołędowo. 
9. Dopilnowanie oddania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Smukała- 

Elektrownia. 
10. Zgodne z planem wykonanie ścieżki rowerowej pomiędzy terenami ADM ul. Rajska a korytem rz. 

Brdy z punktem widokowym (niezależnie od ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Smukalskiej na 

odcinku Rajska- Palmowa nr nieparzyste) ścieżka pomiędzy ul. Biwakową a Smukalską.  
11. Zwrot terenów boiska sportowego z  MW i K- u do Gminy Bydgoszcz. 

12. Fizyczne odzyskanie wypłukanego przez rzekę terenu pomiędzy mostkiem po kolejce a wyspą na 



rzece Brdzie (ul. Rajska sięgacz-jego odbudowa)-podczas wykonywania Studium + wykonanie 
punktu widokowego  na wyspie w ramach powyższego Planu i Studium. 

13. Podczas rozstrzygania przetargu na budowę ul. Smukalskiej (Błądzimska- Rajska) zastrzec iż 
kamienie i głazy narzutowe pochodzące z niwelacji skarp mają byd do zagospodarowania przez 
R.O. 

14. Wniosek do Dyrektora SP o wycinkę 8 drzew z terenu UKS- u. 

15. Skarpa na Smukalskiej przy Rajskiej- co dalej ze stabilnością- włączenie wielu podmiotów. 

16. Obsadzenie wybranych enklaw ozdobnymi krzewami. 

17. Rajska sięgacz odcinek od Rajskiej do Mostku po kolejce wąskotorowej obsadzenie roślinności po 
bokach. 

18. Suche konary nad Smukalską 203-straż Pożarna, suchy kasztanowiec ul. Kaktusowa. 

19. Ogólne oczyszczenie terenu w okresie wiosennym. 

20. Kontynuacja procedury wytyczania i wykupienia ulicy (koniec Baranowskiego i koniec Piaski) w 
celu ich połączenia oraz usankcjonowania przy przechodzeniu przez działkę terenów LP. 

21. Badania mostku po dawnej kolejce wąskotorowej w celu oficjalnego jego udostępnienia. 

22. Projekt mostu Biwakowa- aktualizacja. 

23. WZR- schody + ścieżka zejściowa do Brdy naprzeciwko posesji 74. przy ul. Smukalskiej. 

24. Usunięcie drzew z koryta rzeki (wydział komunalny -RZGW). 

25. Pismo do wydz. komunalnego- o Altanę ogrodową i nasadzenia wzdłuż drogi zjazdowej do 
osadnika i w ciągu schodów w kierunku kładki. 

26. ROD Leśny- usunięcie wszelkich krzewów z terenu ulicy przed ogrodzeniem. 

27. Przesuniecie części ogrodzenia ROD Leśny zgodnie z mapami geodezyjnymi. 

28. Projekt kanalizacji deszczowej Biwakowa (pomiędzy Smukalską a Opławiec). 

29. Pismo o parking leśny Smukała granica  adm. miasta w kier. Zdroje- Po budowie S-5. 

30. Wnioski i petycje o kanalizację deszczową w dzielnicach. 

31. Wybudowanie 4 studzienek ściekowych w ul. Smukalskiej wg, postulatów R.O. 

32. Obustronne wylanie asfaltu (10 mb) przy progach na ul. Smukalskiej + zdarcie piachu z wiórek   
(ul. Smukalskiej przy posesji 124 i 166). 

33. Gazyfikacja osiedla Opławiec, Janowo, monitorowanie sprawy. 

34. Sprawa gazyfikacji Osiedla Smukała- obszar- obręb Baranowskiego, obręb Smukała- północ. 

35. Przeklasyfikowanie mostku po kolejce wąskotorowej  na Brdzie- badania (150 tys.) 

36. Dalsze monitorowanie budowy ulic w tym Sanatoryjnej. 
 
Wszystkie rozpoczęte sprawy (w trakcie załatwiania) zostaną przekazane nowej Radzie Osiedla w 
celu kontynuacji. 

 

 

Rada Osiedla również zwracała się telefonicznie z prośbami o interwencję do różnych 

podmiotów np.: o równanie dróg gruntowych, uprzątnięcie dzikich wysypisk, łatanie dziur w 

ulicach, odławiania zwierzyny. Również zwracanie się pismami o pozwolenia na organizację 

imprez masowych, palenie ognisk, przygotowanie terenu, wywóz zebranych odpadów itp. 

 

 



VII. Współpraca Rady Osiedla 

i wizerunek 

 

 

Współpraca z organami miasta, jednostkami organizacyjnymi i samorządowymi, służbami 

porządkowymi przebiegała w sposób prawidłowy. Trudności wynikały raczej z powodów 

formalnych. Ze strony urzędników i pracowników różnych instytucji spotykaliśmy się z 

przychylnością. Współpraca z Radami Osiedli z 1. okręgu wyborczego układała się bardzo 

pozytywnie.  

Również R.O. w minionej kadencji współpracowała ze Szkołą, Stowarzyszeniem 

"Smukała" i Parafią na osiedlu. Zawsze spotykaliśmy się ze zrozumieniem i wzajemna pomoc 

była wzorową.  

O wizerunek R.O. mają obowiązek dbać wszyscy jej członkowie. Nie oceniamy się sami a 

miarą tej dbałości może być na przykład fakt, że R.O. co rocznie rozsyłała kilkadziesiąt e-maili z 

życzeniami okolicznościowymi do wszystkich instytucji, podmiotów i osób współpracujących z 

Radą.  

 

VIII. Podziękowania 

 

W imieniu Rady Osiedla pragnę podziękować, Urzędowi Miasta Bydgoszcz za kilkuletnią 

współpracę i pomoc w realizacji zadań Rady Osiedla. 

Dziękuję Radzie Miasta Bydgoszcz za wsparcie w rozwiązywaniu problemów osiedla, dziękuję 

Radnemu naszego Okręgu za istotne działanie na rzecz społeczności lokalnej. 

Dziękuję w imieniu Rady Osiedla, Dyrektorowi Szkoły za zaangażowanie, udostępnianie 

pomieszczeń szkoły, pomoc w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz imprez integracyjnych dla 

mieszkańców osiedla. 

Serdecznie dziękuję Ks. Kanonikowi, proboszczowi Parafii Przemienienia Pańskiego za pomoc w 

przekazywaniu informacji, ogłoszeń R.O. i pomoc organizacyjną.  

Dziękuję również mieszkańcom Smukały, Opławca i Janowa za wsparcie, pomoc i duże 

zaangażowanie w działania na rzecz osieda. 

W imieniu własnym, dziękuję członkom Rady Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo, a także ich 

rodzinom za poświęcenie swojego czasu na realizację zadań R.O. Pomoc fizyczną przy organizacji 

spotkań i imprez integracyjnych,  za pomoc w prowadzeniu Rady i czynne uczestnictwo w pracy Rady 

oraz zaangażowanie w skuteczne działania na rzecz społeczności lokalnej. 

 W imieniu Rady Osiedla 

przewodnicząca Irmina Zielińska 


