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Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Brzeziny w 2018 roku 

 

1. Zebrania i uchwały 

2. Sprawy inwestycyjne 

3. Olsztyński Budżet Obywatelski 

4. Sprawy interwencyjne 

5. Bezpieczeństwo na Osiedlu 

6. Organizacja prac porządkowych i pielęgnacja terenów zieleni 

7. Imprezy integracyjne i akcje społeczne 

8. Strona internetowa i tablica ogłoszeń Rady Osiedla Brzeziny 

 

Ad. 1. Zebrania i uchwały 

W 2018 roku odbyło się 11 zebrań Rady Osiedla Brzeziny. Posiedzenia Rady odbyły się             

w następujących terminach: 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 13 marca (posiedzenie nadzwyczajne),  

3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 4 września, 2 października, 6 listopada oraz 11 grudnia. 

Posiedzenia Rady Osiedla Brzeziny odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca               

o godz. 18.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w siedzibie Rady przy ul. Dubiskiego 43 (w styczniu            

i w grudniu wyjątkowo w drugi wtorek miesiąca) i miały charakter otwarty.  

Na tych  zebraniach podjęto sześć uchwał, które dotyczyły: 

 Przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności RO Brzeziny za rok 2017 (Uchwała nr 

I/2/2018); 

 Przyjęcia planowanych wydatków na rok 2018 (Uchwała nr II/2/2018); 

 Prowadzenia strony internetowej RO Brzeziny w roku 2018 (Uchwała nr III/2/2018); 

 Sprzątania wynajmowanego pomieszczenia (lokalu) przez RO Brzeziny przy                      

ul. Dubiskiego 43 w Olsztynie od SPOŁEM-OLSZTYN (Uchwała nr IV/2/2018); 

 Prac porządkowych na osiedlu Brzeziny (Uchwała nr V/2/2018); 
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 Likwidacji Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Brzeziny w Olsztynie (Uchwała nr VI/3/2018). 

 

Ad. 2. Sprawy inwestycyjne 

 Rada Osiedla Brzeziny poparła budowę boiska sportowego, którego inwestorem jest           

p. Andrzej Nakielski, jak również starania o nowy dojazd do planowanej inwestycji – 

bezpośrednio z ul. Tuwima, a nie z Wawrzyczka, jak uprzednio planowano. Planowane 

boisko jest boiskiem treningowym dla dzieci i młodzieży, wobec czego nie będzie przy nim 

trybun. Sytuację kiedy to przez wiele lat mieszkańcy Brzezin walczyli o zachowanie 

początkowo boiska, potem placu zabaw przy zbiegu ulic Wawrzyczka i Bloka wspomniał 

na jednym z zebrań p. Maciej Ziółkowski. Mieszkańcy cieszą się więc z takiej inwestycji, 

oby nie była ona tylko uciążliwa dla sąsiadów. 

 Na naszym osiedlu od ponad roku powstaje nowoczesna sieć światłowodowa, którą 

rozprowadza firma „INTELLY”. Firma cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców 

Osiedla oraz miasta i wciąż zaprasza osoby zainteresowane jej usługami. 

 

Ad. 3. Olsztyński Budżet Obywatelski 

Rada Osiedla aktywnie uczestniczyła w promowaniu idei Olsztyńskiego Budżetu 

Obywatelskiego wśród mieszkańców Osiedla Brzeziny. Systematycznie współpracowano                 

z Biurem Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

organizowano zebrania na ten temat, umieszczano materiały promocyjne OBO na stronie 

internetowej RO Brzeziny oraz tablicach ogłoszeń, rozdano mieszkańcom Brzezin ulotki 

propagujące OBO. Członek RO Brzeziny Pan Waldemar Olszewski, odpowiedzialny za projekty 

OBO z ramienia Rady, wraz z p. Sławomirem Jabłońskim (Os. Kętrzyńskiego) i p. Piotrem 

Źródlewskim (Os. Likusy), został powołany do Zespołu Koordynującego VI edycję OBO.  

W roku 2018 na wydatki w ramach OBO zgłoszone na naszym osiedlu przeznaczono kwotę 

110 000 zł. 

Mieszkańcy Osiedla Brzeziny zgłosili do OBO dwa wnioski osiedlowe:  

 Realizacja projektów budowy przejść między następującymi ulicami: 1. ul. Dubiskiego           

i ul. Wawrzyczka, 2. ul. Martyniaka i ul. Karnickiej, 3. ul. Wawrzyczka i ul. Wadowskiego, 4. 

ul. Młynka i ul. Dubiskiego. 

 Przejście z ulicy Olszewskiego do Znanieckiego.  

Głosowanie odbywało się za pośrednictwem internetu oraz kart do głosowania, których dla osób 

nie posługujących się komputerami rozdysponowano 200 sztuk. W wyniku głosowania, do 

realizacji zatwierdzono pierwszy z wspomnianych wniosków. 

Ad. 4. Sprawy interwencyjne 
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 W minionym roku złodzieje włamali się do trzech domów położonych przy ul. 

Wadowskiego, Wilamowskiego i Martyniaka. Przedmiotem kradzieży była głównie 

biżuteria oraz pieniądze. Sprawa może być powiązana z obserwowanym ciemnym 

samochodem, który w okresie jesienno-zimowym 2017/2018 w godzinach nocnych 

(2.00-4.00) monitorował poszczególne ulice Brzezin. 

 Mieszkańcy osiedla (prof. Bieniek, p. Pachucki oraz przewodniczący RO prof. 

Kopytowski) podjęli interwencję w sprawie przebiegu Łynostrady, która to na 

wysokości Brzezin miała biec groblą oddzielającą rzekę od trzcinowiska. Końcowy jej 

przebieg został metodycznie zakwestionowany, co zaowocowało nowym, 

bezpieczniejszym rozwiązaniem, biegnącym od mostu na ul. Tuwima w kierunku lasku na 

trzcinowisku oraz ul. Kalinowskiego. 

 Do członków RO. Brzeziny zgłoszono problemy związane z budową nowych inwestycji 

przy ul. Nowaka (p. Marek Fabianowicz). Kierowcy samochodów ciężarowych 

wjeżdżają na drogę prowadzącą do Gruszowych Sadów, nieprzystosowaną do tak 

ciężkiego sprzętu, po czym rozładowują samochody z ulicy. Za konieczne uznano 

ustanowienie zakazu zatrzymywania pojazdów i przesunięcie znaku ograniczającego zakaz 

wjazdu tonażu do 3,5t za zjazd na posesję. 

 Rada Osiedla Brzeziny poparła interwencję mieszkańców ul. Wilamowskiego związaną             

z budową domu wielorodzinnego na posesji położonej przy ul. Wawrzyczka 2-4. 

Dojazd do placu budowy prowadził od nowopowstałej, żwirowej            ulicy 

Wilamowskiego, nieprzystosowanej do ruchu ciężkiego, co powodowało realne zagrożenie 

jej osunięcia na poniżej położone działki. Projekt tej budowy nie został okazany w 

Urzędzie Miasta zainteresowanym sąsiadom, którzy uważają, iż nie zostały tam zachowane 

odpowiednie parametry (zbyt mała odległość od granicy, ogromny wykop grożący 

usunięciem pobliskiego chodnika oraz tąpnięciem ul. Wawrzyczka, zbyt duża wysokość 

budynku itp.). Członkowie Rady Osiedla poparli działania p. Czaplickiego, który chciałby 

ustalić, jakie są zamierzenia inwestora, sposób ich realizacji, jak też zapewnienie 

bezpieczeństwa i komfortu dla mieszkańców sąsiadujących domów. 

 Kwestią wielokrotnie poruszaną było parkowanie na osiedlu. Problem dotyczy zarówno 

samochodów (i przyczepy kempingowej) zalegających na parkingu przed sklepem Społem 

„Aksamitka”, jak też pojazdów osób podnajmujących lokale na poszczególnych posesjach, 

na których nie zapewniono odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Samochody 

parkowane są przy ulicy, blokując dojazdy do prywatnych posesji.  

 Sprawą spędzającą sen z powiek mieszkańcom ul. Szostkiewicza jest otwarcie przejazdu 

z Os. Generałów, przez ul. Maczka, Szostkiewicza, do al. Warszawskiej. Notowany jest 

ogromny ruch samochodów zjeżdżających z Jarot za pośrednictwem tegoż skrótu, co 

stwarza realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców tej osiedlowej uliczki, jak też 

powoduje znaczny dyskomfort w codziennym życiu. Jak obiecał mieszkańcom prezydent 

Grzymowicz, przejazd ma być zamknięty w momencie otwarcia obwodnicy.  
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Ad. 5. Bezpieczeństwo na Osiedlu 

Rada Osiedla od lat współpracuje z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, którzy są 

regularnie zapraszani i uczestniczą w zebraniach Rady. Telefony do dzielnicowych są wywieszone 

na tablicy ogłoszeń. Niewielka ilość interwencji służb porządkowych potwierdza, iż osiedle 

Brzeziny należy do grona bezpieczniejszych.  

Pomimo tego, kilka spraw zgłoszono Dzielnicowej Policji Dominice Bieleckiej oraz 

dzielnicowemu Straży Miejskiej Łukaszowi Gricanowi: 

 Pan Edward Chachulski zgłosił sprawę ciemnego samochodu jeżdżącego w godzinach 

2.00-4.00 nad ranem, niejako penetrującego nasze osiedle. Jego obecność zauważona była na 

kilku ulicach – Szczekin-Krotowa, Bloka, Dubiskiego. Strażnik Miejski apelował                 

o pozyskanie informacji odnośnie marki samochodu i niezwłoczny telefon (986 lub 112)               

w przypadku ponownej jego obserwacji. 

 Pan Jerzy Pantak zgłosił sprawę mieszkańców z akademika na ul. Wadowskiego, którzy w 

godzinach przedpołudniowych, będąc pod wpływem alkoholu, zakłócali spokój na pętli 

autobusowej i w autobusie linii 128. 

 Członkowie RO zgłosili strażnikowi złamany znak pionowy na ul. Wadowskiego na przejściu 

dla pieszych przy ul. Karnickiej. 

 Z inicjatywy dzielnicowego Straży Miejskiej Pana Łukasza Gricana odbył się przegląd 

Osiedla pod kątem bezpieczeństwa, na którym wskazano miejsca problematyczne, 

zaśmiecane, m.in. przejścia pomiędzy ulicami Dubiskiego-Młynka, 

Wadowskiego-Wawrzyczka, ul. Wawrzyczka 40-52, ul. Młynka 16-17. 

 Ponownie pochylono się nad problemem wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. 

Wawrzyczka, na wysokości sklepiku. Sprawa doczekała pozytywnego rozwiązania – osoby 

korzystające z komunikacji miejskiej mogą bezpieczniej przejść na drugą stronę ulicy za 

sprawą nowego przejścia, jak też chodnika, który w tym miejscu powstał. 

 Na wniosek mieszkańców RO podjęła starania w sprawie ograniczenia wzmożonego ruchu 

samochodowego na ul. Kalinowskiego oraz Wawrzyczka (m.in. tiry przejeżdżające przez 

osiedle w godzinach nocnych), jak też przestrzegania dozwolonej prędkości. 

Ad. 6. Organizacja prac porządkowych i pielęgnacja terenów zieleni 

W celu właściwej i systematycznej pielęgnacji terenów zieleni oraz utrzymania czystości na 

osiedlu Brzeziny współpracowano z Zakładem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. 

Systematycznie monitorowano prace porządkowe ujęte w harmonogramie ZDZiT. Ponadto Zarząd 

ZDZiT podejmował interwencje na wniosek Rady Osiedla (m.in. naprawa progów zwalniających 

na ul. Wawrzyczka, oczyszczenie i udrożnienie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych). 

Prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zieleni na naszym osiedlu, na zlecenie Rady, 

wykonywała także firma AZALIA. Działania te finansowano z funduszy przyznanych Radzie 

przez Urząd Miasta Olsztyna. Koszone i porządkowane były m.in.: 
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 przejście do rzeki Łyny od ul. Bloka i tereny nad Łyną w tej okolicy, 

 plac rekreacji i zabaw oraz pas zieleni i chodnik przy placu zabaw, 

 tereny nad Łyną przy moście na ul. Kalinowskiego, 

 trawniki przy ul. Młynka oraz na zapleczu tej ulicy, 

 tereny zieleni przy ul. Karnickiej, także przejście do Łyny, 

 przejście z ul. Wawrzyczka do ul. Wengris, 

 trawniki na rogu ul. Kalinowskiego i ul. Wawrzyczka, 

 pętla autobusowa. 

Interwencyjnie, w zależności od potrzeb, sprzątano wybrane miejsca na Osiedlu. Powyższe prace 

organizowała i nadzorowała Rada Osiedla Brzeziny. Ponadto: 

 Rada inicjowała i uczestniczyła w patrolach Służby Miejskiej, mających na celu 

utrzymanie porządku i czystości na Osiedlu, m.in. w przejściach między ulicami, przy 

sklepie Aksamitka, przy pętli autobusowej. 

 Członkowie Rady Osiedla (p. Pantak, p. Białogrzywiec, p. Chachulski), z inicjatywy               

p. Kopytowskiego oraz z pomocą p. Malinowskiego (10 lutego 2018 r.) oczyścili przejście 

prowadzące z ul. Wadowskiego w kierunku Auchan z zarośli. 

 Potrzeba wyczyszczenia rowów melioracyjnych za ul. Dubiskiego, zgłoszona przez               

p. Elżbietę Ciborowską, została przekazana do właściciela terenu (UWM) i pozytywnie 

rozpatrzona. 

 

Ad. 7.  Imprezy integracyjne i akcje społeczne 

Dnia 9 stycznia 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Tuwima 10 odbyło się 

zebranie, w którym uczestniczyło około 40 mieszkańców. W pierwszej części spotkania, w której 

uczestniczyli przedstawiciele posterunku Policji przy ul. Barcza – kier. Łukasz Goworski i mgr 

Lidia Cynt z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, która przedstawiła 

główne założenia programu edukacyjno-informacyjnego „Bezpieczny Senior”, realizowanego w 

Olsztynie od 2013 r. Zwróciła uwagę na coraz powszechniejsze przestępstwa, których celem są 

zwłaszcza osoby starsze i samotne. W drugiej części zebrania odbyło się spotkanie mieszkańców 

osiedla Brzeziny z prezydentem Olsztyna dr inż. Piotrem Grzymowiczem, w trakcie którego 

omawiano kwestie istotne dla społeczności, m.in. ponowne otwarcie drogi          z Jarot i os. 

Generałów przez ul. Gen. Maczka i ul. Szostkiewicza w kierunku Al. Warszawskiej., 

przekraczanie dozwolonej prędkości przez pojazdy korzystające z ul. Wawrzyczka, temat budowy 

Łynostrady, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Młynka, czy sprawa nielegalnych 

reklam. 

Dnia 6 lutego 2018 r. na zebranie ROz mieszkańcami przybyła Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej nr 29 w Olsztynie: Dyr. Barbara Chodnicka oraz V-ce dyr. Katarzyna Patejuk.  

Wypowiedź p. Dyr. Barbary Chodnickiej była prośbą o współpracę ze szkołą. Pani Dyrektor, 

zaznaczyła, iż może to być wsparcie materialne, np. fundusze, fanty na festyn szkolny, ale bardziej 

zależy jej, i jej zastępczyni, na wsparciu organizacyjnym. Przewodniczący RO Jan Kopytowski 
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powiedział, że jak najbardziej jesteśmy chętni do współpracy i obecnie już współpracujemy ze 

szkołą, gdyż nasze osiedle leży w jej obrębie i nasze dzieci tam już od kilku lat uczęszczają. 

Zarówno rodzice dzieci z naszego osiedla włączali się już niejednokrotnie w przegotowania 

festynu, jak też Rada uczestniczyła w nim w ubiegłych latach, fundując fanty na loterie. Ponadto, 

p. Kopytowski zaprosił na organizowany przez nasze osiedle Festyn Świętojański, który w 

minionym roku odbywał się 23 czerwca, jak też do włączenia się do akcji pt. „Sprzątanie świata”. 

Przewodniczący zainicjował także pomysł stworzenia ronda przy szkole, z uwagi na trudny i 

niebezpieczny sposób komunikacji w jej pobliżu. Ponadto zaoferował pomoc w stworzeniu ogrodu 

przyszkolnego.  

Dnia 9 czerwca 2018 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Iwaszkiewicza, odbył się 

Festyn Rodzinny. Rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły, także z Brzezin, brali udział                   

w organizacji konkurencji i przekąsek tego dnia. Rada Osiedla Brzeziny w ramach współpracy ze 

Szkołą Podstawową nr 29 przekazała na szkolny festyn soki wieloowocowe, wodę mineralną 

niegazowaną i musy owocowe w tubkach dla dzieci. Ponadto Przewodniczący RO Brzeziny 

zorganizował na ten dzień dla dzieci i ich rodziców pokaz tresury psów przez profesjonalnego 

instruktora-trenera.  

Dnia 10 czerwca 2018 roku odbył się na terenie parkingu przed Centrum Konferencyjnym            

w Kortowie XVII Rodzinny Festyn Osiedlowo-Parafialny, połączony z obchodami 

Międzynarodowego Dnia Dziecka. W programie festynu znalazły się m.in. zabawy i konkursy dla 

dzieci, występy zespołów artystycznych, pokazy Straży Pożarnej, czy kiermasz ulicznych stoisk. 

Członkowie naszej Rady, jak też inni mieszkańcy Osiedla, brali czynny udział w przygotowaniu 

imprezy. Rada Osiedla Brzeziny w ramach uczestnictwa zakupiła dla uczestników konkursów 

nagrody rzeczowe na kwotę 240,00 zł oraz przygotowała dla dzieci różne napoje niegazowane, 

soki i słodycze. Członkowie R.O. uczestniczyli także w Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny. 

Dnia 23 czerwca 2018 roku (sobota) przy altanie na placu zabaw u zbiegu ulic Wawrzyczka               

i Bloka odbył się II Świętojański Festyn Osiedlowy. Podobnie jak przy pierwszym festynie, 

frekwencja była znaczna, pogoda dopisała. Pałac Młodzieży zorganizował program artystyczny               

z udziałem dzieci, młodzieży, czy nawet rodzin. Odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, 

wystawa obrazów, jak też warsztaty plecenia wianków, które to w dalszej części spotkania, ze 

śpiewem na ustach, zostały rzucone na wody rzeki Łyny. Następnie odbył się poczęstunek dla 

mieszkańców Osiedla. Choć pracy było niemało (przygotowanie boiska: koszenie trawy, 

ustawianie namiotów, krzeseł, sprzętu nagłaśniającego, przygotowanie plakatów, ulotek, 

zapewnienie usługi gastronomicznej, programu artystycznego, nagród rzeczowych) mieszkańcy 

bawili się wyśmienicie, co bardzo cieszyło członków RO, wynagradzając poniesione trudy. 

Niestety, pomimo deklaracji Dyrekcji SP29 o uczestnictwie w festynie, nie zorganizowano 

żadnego szkolnego występu. Impreza została na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń społecznych 

naszego osiedla. 

22 września 2018 roku, w ramach akcji Sprzątanie Świata, odbyło się coroczne sprzątanie 

Osiedla. Mieszkańcy, w tym w dużej mierze członkowie RO i ich rodziny, dołożyli wszelkich 

starań, aby uwolnić naszą okolicę od porozrzucanych w okresie zimowym śmieci.                



7 
 

W zeszłorocznym sprzątaniu udział wzięli także przedstawiciele Ruchu „Wspólny Olsztyn”. 

Oprócz uporządkowania terenu, w wybranych punktach w centrum Osiedla posadzono także 

żonkile. Po kilkugodzinnym sprzątaniu osiedla i okolic, odbyło się spotkanie integracyjne przy 

grillu. 

Dnia 11 grudnia 2018 r., jak co roku, odbyło się posiedzenie RO z udziałem Prezydenta 

Olsztyna dr inż. Piotra Grzymowicza. Gośćmi honorowymi byli ponadto dyrektorzy wybranych 

departamentów Urzędu Miasta – dyr. Magdalena Orlik (Wydział Urbanistyki i Architektury),  

dyr. Jerzy Roman (ZDZiT), komendant Straży Miejskiej Jarosław Lipiński, p.o. z-ca komendanta 

miejskiego Policji w Olsztynie nadkom. Jarosław Witowicz oraz dzielnicowa Policji               

asp. Dominika Bielecka. W zebraniu udział wzięły 34 osoby. W trakcie spotkania zaproszeni 

goście odpowiadali na pytania mieszkańców Brzezin, rozwiązując kluczowe problemy 

społeczności (przejazd z Os. Generałów do Al. Warszawskiej przez ul. Szostkiewicza, problem 

parkowania pod sklepem Społem „Aksamitka”, budowy domów wielorodzinnych (bloków) na 

terenie osiedla domków jednorodzinnych (m.in. przy ul. Wawrzyczka 2-4; działka nr 112-4/4), 

kwestię budowy przejść dla pieszych pomiędzy ulicami osiedlowymi, likwidacji reklam, 

gospodarowania terenami zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania (działka nad Łyną 

przy ul. Tuwima), czy Łynostrady. Mieszkańcy Osiedla otrzymali szereg wyczerpujących 

odpowiedzi odnośnie stanu obecnego oraz przyszłości naszego miasta.   

W siedzibie RO w poniedziałki, środy i piątki odbywają się spotkania brydżowe.  

 

Ad. 8. Strona internetowa i tablica ogłoszeń Rady Osiedla Brzeziny 

Strona internetowa ROBrzeziny (www.brzeziny.olsztyn.pl) funkcjonuje bez zastrzeżeń. 

Techniczne prowadzenie strony internetowej powierzono panu Radosławowi Zarembie (firma 

„MAGITO”),  z którym z ramienia RO redakcyjnie współpracuje pan Jerzy Pantak.  

Istotne informacje, broszury, aktualności są ponadto umieszczane na tablicy ogłoszeń Rady 

Osiedla, znajdującej się przy sklepie Społem „Aksamitka”, na skrzyżowaniu ulic Olszewskiego              

i Dubiskiego. 

 

 

Sekretarz RO Brzeziny          Przewodniczący RO Brzeziny 

Justyna Ewa Bojarska                                              Prof. Jan Kopytowski 

http://www.brzeziny.olsztyn.pl/

