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Protokół 
z Zebrania Mieszkańców Osiedla Biedrusko 

odbytego w dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) 
w Domu Osiedlowym w Biedrusku, przy ul. Zjednoczenia 4 

 

Zebranie Mieszkańców Osiedla Biedrusko zwołane zostało przez nowo wybrany Zarząd Osiedla pod prze-

wodnictwem Pani Magdaleny Przystałowskiej. W niedzielę, 19 kwietnia o godz. 18.00 w Domu Osiedlowym  

w Biedrusku zebrali się mieszkańcy osiedla w liczbie 48 osób (stan wg listy obecności) oraz Zarząd Osiedla  

w składzie: P. Magdalena Przystałowska – przewodnicząca zarządu, P. Monika Zemlak – członek zarządu, P. Gra-

żyna Kobyłka – członek zarządu, P. Marcin Łopka – członek zarządu. Gośćmi zebrania byli radni Gminy Suchy 

Las reprezentujący Biedrusko, przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieje” z Murowanej Gośliny oraz grupa studen-

tów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzący projekt badawczy dotyczący społeczeństwa oby-

watelskiego i aktywności lokalnych społeczności. 

 

Porządek obrad zebrania obejmował następujące punkty: 

1. prezentacja inicjatywy społecznej polegającej na organizacji dużych historycznych widowisk plenerowych 

realizowanych przez Stowarzyszenie „Dzieje” i władze Murowanej Gośliny, 

2. przedstawienie dotychczasowych działań Zarządu Osiedla, 

3. prezentacja zamierzeń Zarządu Osiedla w nadchodzącym roku i podczas całej kadencji, 

4. informacja radnych gminy z okręgu biedrusko nt. bieżących prac Rady Gminy Suchy Las oraz działań po-

dejmowanych przez radnych, 

5. wolne wnioski mieszkańców osiedla i dyskusja nt. rozwoju osiedla. 

 

 

Ad.1. 

O godz. 18.00 przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko, P. Magdalena Przystałowska powitała uczest-

ników zebrania, dziękując im za przybycie i przedstawiła porządek obrad, po czym przekazała głos Panu Toma-

szowi Łęckiemu ze Stowarzyszenia „Dzieje”, który w krótkich słowach przybliżył uczestnikom ideę realizowanych 

od kilku lat historycznych widowisk plenerowych. Uczestnicy zebrania obejrzeli także krótki film obrazujący tę 

ciekawą inicjatywę i zachęcający do czynnego i biernego udziału w przedstawieniach. 

 

Ad.2. 

Następnie Pani Przewodnicząca zaprezentowała dotychczasowe działania podjęte przez Zarząd Osiedla, w 

szczególności: 

 powstanie informacyjnej strony internetowej Zarządu Osiedla w domenie suchylas.pl, 

 stworzenie profilu Biedruska na portalu społecznościowym Facebook.com, 

 nawiązanie kontaktu z właścicielami niezagospodarowanych nieruchomości w Biedrusku, w celu usta-

lenia z nimi działań zmierzających do uporządkowania tej przestrzeni, a także zaplanowanie strategii 

rozwiązywania problemów związanych z utrzymaniem porządku w Biedrusku, 

 przeniesienie ławek na przystanki autobusowe przy sklepie Biedronka w Biedrusku, 

 opracowanie wstępnych założeń w zakresie prac Zarządu w bieżącym roku. 

Mieszkańcy zapoznani zostali z tematem włączenia się Gminy Suchy Las do Lokalnej Grupy Działania Trzy Rzeki, 

umożliwiającej ubieganie się o środki na projekty w ramach programów spierających rozwój wsi. Omówiła także 

sposoby komunikowania się mieszkańców z Zarządem Osiedla i Zarządu z mieszkańcami i zrelacjonowała uczest-
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nikom ustalenia ze spotkania Zarządu Osiedla z przedstawicielami organizacji i instytucji działających w Biedru-

sku.  

 

Ad.3. 

Głos zabrał P. Marcin Łopka – członek Zarządu Osiedla, który przedstawił zamierzenia Zarządu dotyczące 

działań na rzecz Biedruska i jego mieszkańców, które były wynikiem odbytego uprzednio zebrania Zarządu. Dzia-

łania te podzielone zostały na 3 kluczowe obszary, którymi są: 

 działania społeczno-kulturalne, w tym: organizacja imprez dla mieszkańców Biedruska, wzbogacenie 

oferty zajęć dla mieszkańców w Domu Osiedlowym, działania w obszarze integracji mieszkańców i 

koordynacji podejmowanych przez nich inicjatyw, komunikacji pomiędzy różnymi środowiskami i or-

ganizacjami i wykorzystanie ich potencjału, działania w obszarze budowania solidarności międzypoko-

leniowej, etc. 

 działania w zakresie przestrzeni i infrastruktury publicznej, w tym: utrzymanie porządku i zapew-

nienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, modernizacja istniejących i budowa nowych elemen-

tów przestrzeni publicznej i małej architektury takich jak: chodniki, ławki, śmietniki, oświetlenie i 

oznakowanie, etc., utrzymanie terenów zielonych i nasadzenia na terenie biedruska, infrastruktura ko-

munikacyjna – ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, infrastruktura sportowo-rekreacyjna: boiska, 

korty, piesze i rowerowe trasy turystyczne, współpraca ze Strażą Gminną w celu określenia najważ-

niejszych dla mieszkańców zadań dla Straży w Biedrusku, zapewnienie wpływu mieszkańców za po-

średnictwem Zarządu Osiedla na zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska przyrodniczego 

miejscowości i jej otoczenia. 

 przedsięwzięcia prorozwojowe, w tym: planowanie i realizowanie dużych przedsięwzięć i projektów 

związanych z dynamicznym rozwojem Biedruska, w szczególności wzrostem liczby mieszkańców; 

kluczowe wydaje się tu wzmocnienie przekazu dotyczącego potrzeb mieszkańców do władz gminy  

w celu uzyskania większych nakładów na inwestycje w Biedrusku, nawiązanie ścisłej współpracy Za-

rządu Osiedla z gminną administracją, aktywne pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł innych 

niż budżet gminy na projekty dla Biedruska (w tym z programów pomocowych Wspólnot Europej-

skich); działania w tym obszarze mają na celu m. in. antycypowanie zabezpieczenia potrzeb, które po-

jawią się w perspektywie kilku lat, takich jak np. budowa nowego przedszkola i szkoły w Biedrusku. 

 

P. Łopka wyraził także nadzieję na aktywny udział mieszkańców Biedruska w formułowaniu celów dzia-

łalności Zarządu Osiedla i przekazywania informacji o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Zachęcił także do ko-

rzystania z wszystkich sposobów komunikacji z Zarządem – zarówno bezpośredni w czasie zebrań i dyżurów jak i 

za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. 

 

Ad.4. 

Następną część zebrania wypełniła informacja Radnego Gminy Suchy Las z Biedruska, P. Dariusza Maty-

siaka. Przedstawił on przedłożoną Wójtowi Gminy interpelację dotyczącą przedsięwzięć inwestycyjnych w obsza-

rze infrastruktury oświatowej w Biedrusku. W związku z dynamicznie rosnącą liczbą mieszkańców pojawiły się 

problemy lokalowe w Przedszkolu w Biedrusku, w związku z czym Urząd Gminy planuje adaptację pomieszczeń 

w budynku Przedszkola i Szkoły na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. W zgodniej opinii obecnych na ze-

braniu, mieszkańców, radnych i Zarządu Osiedla inwestycja ta ma charakter doraźny i w perspektywie najbliższych 

lat zdecydowanie niewystarczający. Obawy mieszkańców budzi nieuwzględnienie w wieloletnich planach Gminy 

Suchy Las inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury oświatowej w Biedrusku. W związku z tym Zebranie 

Mieszkańców jednomyślnie przyjęło uchwałę w sprawie dostępności bazy oświatowej w Biedrusku. W głosowaniu 

wzięło udział 48 osób, uchwała została przyjęta w głosowaniu wszystkimi głosami – 48 głosów za, 0 przeciw i 0 

wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan Radny przestawił także bieżącą sytuację związaną z: 
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 budową kanalizacji i chodnika na ul. 7 Pułku Strzelców Konnych, 

 modernizacją ulicy Zjednoczenia, 

 budową chodnika od ronda w Biedrusku do przystanku autobusowego w ciągu ul. Świerczewskiego, 

 budową chodnika do osiedla Błękitny Staw, 

 oświetlenia os. „Kamieni Szlachetnych” oraz ul. Jesionowej, 

 oświetlenia ul. Zjednoczenia, 

 montażu monitoringu w Domu Osiedlowym od strony stawu, 

 modernizacji / budowy ścieżek w parku w Biedrusku, 

 inicjatywy przeksięgowania środków w ramach budżetu gminy na potrzeby budowy boisk. 

 

Ad.5. 

Ostatnią część zebrania wypełniły głosy i wnioski mieszkańców Biedruska oraz dyskusja na tematy zwią-

zane z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. P. Konrad Kuc – mieszkaniec os. „Kamieni Szlachetnych” zło-

żył wniosek związany z tymczasowym utwardzeniem ul. Rubinowej. Wniosek dotyczy montażu na tymczasowej 

nawierzchni ulicy spowalniaczy, które zapobiegną przemieszczaniu się tą ulicą z nadmierną prędkością i przyczy-

nią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zarząd Osiedla podejmie działania zmierzające do realizacji tego 

postulatu. 

Mieszkańcy poruszyli także tematy: 

 budowy ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko – oczekiwania na to, że inwestycja zostanie podjęta 

jak najszybciej, 

 nieporządku na terenie sąsiadującym z ogródkami działkowymi i kwestię podrzucania śmieci przez 

działkowców do śmietników mieszkańców osiedla „Kamieni Szlachetnych” – postulowano nawiązanie 

kontaktu z Zarządem Działkowców i spowodowanie umieszczenia dodatkowych pojemników na śmie-

ci na terenie ogrodów działkowych od strony osiedla „Kamieni Szlachetnych”, 

 wyprowadzania psów i zanieczyszczenia chodników psimi odchodami na terenie osiedla „Kamieni 

Szlachetnych” – postulowano umieszczenie znaku zakaz wyprowadzania psów na terenie osiedla oraz 

znaków ograniczenia prędkości na ul. Rubinowej w związku z powtarzającymi się ostatnimi czasy in-

cydentami przejeżdżania tamtędy kierowców z nadmierną prędkością, 

 budowy światłowodowej sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gminy i obecnych możliwości 

dostępu do sieci Internet w Biedrusku, 

 uruchomienia urzędu pocztowego w Biedrusku – pytania odnoście lokalizacji i terminu oddania urzędu 

pocztowego, 

 nielegalnej wycinki drzew na terenie Biedruska, 

 oświetlenia chodnika przy bloku 297, 

 możliwości stworzenia na terenie Biedruska utwardzonej pieszej trasy do spacerów i uprawiania nordic 

walking’u, jazdy na rolkach, 

 pojawiających się na terenie biedruska dzikich zwierząt, w szczególności dzików, które naruszają po-

czucie bezpieczeństwa mieszkańców a także powodują nieporządek na posesjach prywatnych i w prze-

strzeni publicznej plądrując śmietniki w poszukiwaniu pożywienia, 

 budowy w Biedrusku pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. 

 Zwiększenia ilości koszy na śmieci w Biedrusku 

 Usunięcia znaku zakazu parkowania dla osób niekorzystających z Domu Osiedlowego na parkingu 

przed domem osiedlowym 

 

Na zakończenie Pani Przewodnicząca serdecznie podziękowała uczestnikom zebrania za liczne przybycie  

i aktywny udział w obradach. Zebranie zakończyło się ok. godz. 20.20. 


