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Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 
w dniu 28 stycznia 2015 roku.   
 
 
                         Zarząd Dzielnicy Wyspa Sobieszewska działający zgodnie  
z obowiązującym statutem do czasu wyboru nowej Rady i Zarządu Dzielnicy  
/termin wyborów - 22 marca 2015/ zorganizował w dniu 28 stycznia br.  
spotkanie z udziałem: 
-  byłego przewodniczącego Rady Dzielnicy Pana Jerzego Petryczko, 
-  byłych radnych Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska: Ewy Cegielskiej, 
    Marioli Ciechańskiej, Ewy Petryczko, Henryka Kaiser, Tadeusza Michalskiego,  
    i Rafała Tomczyka /pozostali byli radni pomimo zaproszenia nie przybyli, 
    z tym że radna Anna Podkówka zawiadomiła o niemożliwości udziału z powodu  
    pilnego wyjazdu a Zdzisław Nowacki  z powodu choroby/, 
 -  zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, w osobach: 
    Przewodnicząca SPWS Pani Mieczysława Cierpioł i Beata Milanowska, 
    Zdzisław Michalski, 
 -  przedstawiciela Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wyspa Sobieszewska”  
    Pana Tomasza Filipowicza  
 -  zarządu i przedstawicieli Koła nr 6 „Bursztynek” PZEiR, w osobach: 
    Ryszard Nowak, Zofia Grzelachowska i Zygmunt Kasowski,  
 -  kierownika Domu Kultury „Wyspa Skarbów” Pani Iwony Kolasińskiej. 
            W spotkaniu wzięła także udział była radna i przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Pani Monika Leńska.  
 
Informacja o posiedzeniu Zarządu  zamieszczona była na tablicy ogłoszeń 
Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.  
 
Główny cel spotkania, to:  
 
1. przedstawienie informacji- sprawozdań z działalności Rady Dzielnicy  
    Wyspa Sobieszewska w roku 2014 i za okres działalności w latach 2011 – 2014 
    / IV kadencja /, 
2. złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy za 2014 rok, 
3. informacja Zarządu Dzielnicy o przedsięwzięciach warunkujących i  
    ukierunkowujących rozwój Wyspy Sobieszewskiej podejmowanych przez   
    rady i zarządy osiedla i dzielnicy  od początku ich powołania,     
4. dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami a także wymiana 
    poglądów oraz zebranie uwag o pracy Rady Dzielnicy. 
 
Informację z działalności Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w 2014 roku  
przedstawił jej były przewodniczący Pan Jerzy Petryczko. 
Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy w latach 2011 – 2014 i Zarządu Dzielnicy 
w 2014 roku oraz informację o programie rozwoju Wyspy Sobieszewskiej 
przedstawił urzędujący przewodniczący Zarządu Dzielnicy Pan Władysław Sidorko. 
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Zarząd Dzielnicy zobowiązał się do zamieszczenia wszystkich informacji  
i sprawozdań na stronie internetowej Rady. 
 
Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której udział wzięli praktycznie wszyscy 
uczestnicy spotkania.  
 
Prezes SPWS Pani Mieczysława Cierpioł  oraz kierownik Domu Kultury „Wyspa 
Skarbów” Pani Iwona Kolasińska  zabierając głos w dyskusji przedstawiły pokrótce 
Informacje z działalności i planach pracy reprezentowanych organizacji i instytucji.    
 
Do zawartości merytorycznej sprawozdań i informacji w tym informacji o planach 
działania rad dzielnicy uczestnicy spotkania uwag nie wnieśli. 
Zgłoszono natomiast zastrzeżenia do organizacji pracy Rady Dzielnicy  
i małego zaangażowania wielu radnych.    
W tej kwestii najwięcej zastrzeżeń miała Pani Monika Leńska oraz reprezentujący 
Koło Emerytów i Rencistów Nr 6 „Bursztynek”  Pan Ryszard Nowak. 
Zastrzeżenia częściowo podtrzymały prezes SPWS i kierowniczka GAK „Wyspa 
Skarbów”. 
Z kolei przedstawiciel LOT „Wyspa Sobieszewska” zaapelował o więcej 
jednomyślności w działaniach przedstawicieli poszczególnych organizacji 
i ukierunkowanie działań na załatwianie rzeczywistych problemów Wyspy.  
Zwrócił także uwagę na potrzebę częstszych kontaktów z mieszkańcami.      
W dyskusji głos zabrał także reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy 
Sobieszewskiej, nie mieszkający na Wyspie lecz, jak podkreślił,  jej wielki miłośnik  
od kilkudziesięciu lat, Pan Zdzisław Michalski.  
Zwrócił uwagę na konieczność rozwiązywania problemów poprzez wypracowywanie 
wspólnych stanowisk na spotkaniach, w dyskusji publicznej i dialogu stron 
prezentujących w tej samej sprawie inne stanowiska i emocje.  
   
Zastrzeżenia dotyczyły: 
1. nie organizowania przez Radę Dzielnicy organizacji spotkań z mieszkańcami 
    - kontakty poprzez dyżury i informacje na stronie internetowej uznano jako  
      nie wystarczające,   
2. zbyt skromnego działania komisji stałych Rady, 
3. małego zaangażowania lub zupełnej bierności części radnych. 
 
Uczestnicy spotkania dużo uwagi poświęcili planom zamknięcia dla ruchu 
turystycznego kamiennej grobli w Górkach Wschodnich.  
Przyjęto wspólne stanowisko co do dalszych działań zmierzających do zmiany 
decyzji władz administracyjnych Gdańska i woj. pomorskiego  w tej sprawie.    
 
Wszystkie uwagi, zastrzeżenia i wnioski z spotkania Zarząd Dzielnicy przekaże 
Radzie i Zarządowi Dzielnicy nowej kadencji. 
 
Władysław Sidorko 
Przewodniczący Zarządu   
   
 


